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Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos
Nr.5 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VECUMNIEKU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta pirmo daļu
1. Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 4.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei (malka, ogles u.c.) ir
185,00 euro vienreiz gadā. Pabalsts var tikt piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai ir 185,00 euro vienreiz gadā komunālo
maksājumu veikšanai. Pabalsts tiek pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc
pabalsta pieprasītāja norādījumiem.”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 6.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Minētā pabalsta apmērs ir
250,00 euro (izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un
mīksto inventāru).”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 8.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un citu ar mācībām un audzināšanu saistītu
izdevumu apmaksai, katram bērnam, nepārsniedzot 15,00 euro mācību gadā, par
izmaksas veidu savstarpēji vienojoties.”
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 8.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Transporta izdevumu apmaksa, lai uzlabotu savu sociālo situāciju, nodrošinātu
pamatvajadzības (vai mazinātu vai atrisinātu radušās problēmas) var tikt izmaksāta
naudā, daļēji vai pilnībā sedzot transporta izdevumus, vai par pabalsta summu tiek
uzskatītas pašvaldības nodrošinātā transporta izmaksas, nepārsniedzot 75,00 euro
gadā.”
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 8.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Vienreizējs pabalsts grūtniecēm (pirmsdzemdību komplekta un pirmās
nepieciešamības lietu iegādei mazulim) līdz 75,00 euro. Pabalsts var tikt piešķirts
natūrā (ar uzskaiti naudā).”
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1.7. Izteikt saistošo noteikumu 91.1.punktu šādā redakcijā:
„Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma u.c.
apmaksa) līdz 145,00 euro apmērā gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 175,00 euro un kuri iesniedz Sociālajā
dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu, un
aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas
ģimenes/personas statusa noteikšanai), un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas
ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai.
1.8. Izteikt saistošo noteikumu 91.2.punktu šādā redakcijā:
„Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma u.c.
apmaksa) līdz 75,00 euro apmērā gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 215,00 euro un kuri iesniedz Sociālajā
dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu, un
aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas
ģimenes/personas statusa noteikšanai), un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas
ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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