BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
tālr. 64281737, fax 64220890, e-pasts:pasvaldiba@beverina.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Beverīnas novada Kauguru pagastā

2017.gada 30.novembrī

Nr.9/2017
APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 2017.gada 30.novembra
lēmumu Nr.152, prot.Nr.16, 14.§
PRECIZĒTI
ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 2018.gada 25.janvāra
lēmumu Nr.11, prot.Nr.1, 11.§

Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.

Šie noteikumi nosaka Beverīnas novada pašvaldības sociālās palīdzības veidus, to
apmēru, saņemšanas kārtību, kā arī sociālās palīdzības jautājumos pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas, pārsūdzības kārtību

2.

Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. Pašvaldības iedzīvotāji – Beverīnas novada pašvaldības administratīvā teritorijā
pamata dzīvesvietu deklarējušas personas;
2.2. Mājsaimniecība – persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas
personiskas attiecības, kam ir kopīgi izdevumi uzturam un kas mitinās vienā
dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī), kuras uzturēšanu veic kopīgi.

3. Šie noteikumi nosaka Beverīnas novada pašvaldības sociālās palīdzības veidus, to apmēru,
saņemšanas kārtību, kā arī sociālās palīdzības jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas,
pārsūdzības kārtību.
4. Tiesības saņemt sociālo palīdzību ir pašvaldības iedzīvotājiem.
5. Pamats sociālās palīdzības piešķiršanai ir pašvaldības iedzīvotāja iesniegums, iztikas
līdzekļu deklarācija un tam pievienotie mājsaimniecības materiālā stāvokļa un konkrētās
personas izdevumus apliecinošie dokumenti, kuri tiek iesniegti Beverīnas novada sociālajā
dienestā.

6. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam un sociālās palīdzības pabalstu
saņemšanai Sociālais dienests izvērtē un nosaka atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
7. Lēmumu par sociālo palīdzību, pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, pieņem
pašvaldības Sociālais dienests.
8. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Beverīnas novada pašvaldības dome.
II.Sociālās palīdzības veidi
9. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanas (turpmāk tekstā GMI) pabalsts.
10. Dzīvokļa pabalsts.
11. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts.
12. Daļējs medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts.
III.GMI pabalsts
13. GMI pabalsts ir naudas un mantiskais pabalsts vai naudas vai mantiskais pabalsts, ko
piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst
pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram
ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.
14. GMI pabalstu pašvaldības iedzīvotājiem piešķir LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
15. GMI pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā 10 darbdienu laikā no pabalsta piešķiršanas
dienas.
16. GMI pabalsta apmērs vienam cilvēkam mēnesī nepārsniedz valstī noteikto GMI pabalsta
apmēru. Ja personai ir 1. vai 2. invaliditātes grupa, tad pabalsta apmērs vienam cilvēkam
mēnesī nepārsniedz 100.00 euro.
VI.Dzīvokļa pabalsts
17. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība apkures izdevumu apmaksai.
18. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs – piešķir mājsaimniecībai vienu reizi apkures sezonā, ja tā
faktiski dzīvo mājoklī, kurā ir deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu.
19. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir 140.00 euro.
20. Dzīvokļa pabalstu iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamā platība tiek apkurināta ar malku,
piešķir natūrā vai naudā. Ja mājsaimniecībā ir darbspējīga persona, tad malku, pašvaldības
ierādītajā vietā paši var sagatavot. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja mājsaimniecības
īpašumā ir mežs, kurā iespējams sagatavot malku.
21. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
mājsaimniecībai, kurā ir 1.grupas invalīds, ja mājsaimniecībā ienākumi uz 1
ģimenes locekli nepārsniedz 380.00 (trīs simti astoņdesmit) euro;

21.1.

mājsaimniecībai, kurā ir 2. vai 3.grupas invalīds, ja mājsaimniecības vidējie
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 266.00 euro;

21.2.

mājsaimniecībai, kurā ir bērns invalīds, ja mājsaimniecības vidējie ienākumi
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 380.00 euro;

21.3.

vienatnē dzīvojošam pensionāram, kura ienākumi nepārsniedz 380.00 euro;

21.4.

mājsaimniecībai, kurā visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un
mājsaimniecības vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 266.00
euro.

21.5.
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mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

21.6.

V.Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts
22. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ir izglītības iestādēs organizēto ēdināšanas
pakalpojumu apmaksa personām.
23. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kas
realizē ēdināšanas pakalpojumu mācību iestādē vai mācību iestādei.
24. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsta veidi:
ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts novada izglītības iestādēs;

24.1.

ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ārpus novada esošajās izglītības
iestādēs.

24.2.

25. Tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu novada izglītības iestādēs ir
trūcīgu ģimeņu bērniem:
25.1.

kas mācās pagarinātās dienas grupā – launagu;

25.2.

kas dzīvo internātā – brokastis, launagu un vakariņas;

25.3.

kas apmeklē pirmsskolas izglītības grupas – visas ēdienreizes.

26. Tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu ārpus novada esošajās izglītības
iestādēs (pusdienas) ir trūcīgu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību klātienē profesionālās,
vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs līdz 2.50 euro dienā.
27. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu piešķir uz laiku, uz kādu ģimenei noteikts
trūcīgas ģimenes statuss vai līdz mācību pusgada beigām.
VI.Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts
28.

Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts ir:
28.1.

pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai;

28.2.

pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;

28.3.

pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai;
pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu apmaksai (valsts kompensējamo).

28.4.

29. Tiesības saņemt daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalstu ir pašvaldības
iedzīvotājiem:
trūcīgām personām- 100% apmērā no izlietotās summas;

29.1.

personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības
locekli nepārsniedz 266.00 euro - 75% apmērā no izlietotās summas;

29.2.

personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības
locekli nepārsniedz 380.00 euro - 50% apmērā no izlietotās summas.

29.3.

30. Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts vienai personai gadā nepārsniedz:
30.1.

pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai – 100.00 euro;

30.2.

pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai – 80.00 euro;
pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai – 50.00 euro (pabalstu var saņemt
vienu reizi trijos gados);

30.3.

pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu apmaksai (valsts kompensējamo) – 80.00 euro.

30.4.
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VII. Ierobežojumi sociālās palīdzības saņemšanai
31. Sociālo palīdzību var atteikt pilnībā vai daļēji Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 37.panta, 2009. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.550 „
Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 18. punkta
noteiktajā kārtībā.
VIII. Lēmuma pārsūdzības kārtība
32. Beverīnas novada pašvaldības sociālā dienesta negatīvu lēmumu sociālās palīdzības
pieprasītājam paziņo rakstveidā.
33. Lēmumu, kuru pieņem Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests ir tiesības
apstrīdēt Beverīnas novada pašvaldības domē- „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru
pagasts, Beverīnas novads, LV – 4224.
34. Lēmumu, kuru pieņem Beverīnas novada pašvaldības dome, ir tiesības pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Voldemāra Baloža ielā 13a, Valmiera, LV - 4201.
X. Noslēguma jautājums
35.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Beverīnas novada pašvaldības
23.12.2009. saistošie noteikumi Nr.21 „Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”.

Domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis
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