Spēkā no 29.05.2013.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2013
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
28.03.2013. lēmumu Nr.129
(protokols Nr.5, 49.p.)
Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā
minimālā
ienākumu
līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu,
Izdarīt Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 1.punktu ar 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.13. Sociālā rehabilitācija – šo saistošo noteikumu izpratnē ir atbalsts pasākumu
kompleksam klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā”.
2. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.6. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”.
3. Aizstāt saistošo noteikumu 11.punktā vārdus „uz diviem mēnešiem” ar vārdiem „uz trīs
mēnešiem”.
4. Izteikt saistošo noteikumu 34.4 punktu šādā redakcijā:
„34.4 Vispārizglītojošo izglītības iestāžu un arodizglītības iestāžu audzēkņiem pabalstu
bērna ēdināšanas izdevumu segšana piešķir, ņemot vērā izglītības iestādē noteikto vienas
dienas pusdienu izmaksas apmēru, bet nepārsniedzot 0,5% no valstī noteiktās minimālās
mēneša algas dienā.
5.

Papildināt saistošos noteikumus ar 34.5 , 34.6 punktiem šādā redakcijā:
„34.5 Izglītības iestāžu piecgadīgo, sešgadīgo izglītības programmu audzēkņiem pabalstu
bērna ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir, ņemot vērā izglītības iestādē noteikto vienas
dienas ēdināšanas izmaksas apmēru, bet dienā nepārsniedzot 0,5% no valstī noteiktās
minimālās mēneša algas.
34.6 Pabalstu piešķir uz laika posmu, uz kuru noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas
par faktiskajiem ēdināšanas izdevumiem, ņemot vērā audzēkņa izglītības iestādes
apmeklējumu.”

6. Izteikt saistošo noteikumu 37.³3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„37.³3. persona, kura saņem vecuma, invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma
pabalstu, un kuras ienākumu apmērs mēnesī nepārsniedz 60% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas.”
7. Aizstāt saistošo noteikumu 37.41.punktā skaitli „ 20%” ar skaitli „ 30%”.
8.

Papildināt saistošos noteikumus ar X3 nodaļu šādā redakcijā:
„X3 PABALSTS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI
37.7 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts)
ir pabalsts, kuru piešķir personai individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu
vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā,
veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās
sekas klienta dzīvē, veicinātu bērnu aprūpes prasmes, nodrošinātu bērnu aprūpei,
audzināšanai nepieciešamos apstākļus, nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu, klienta
sociālā statusa atgūšanu, un iekļaušanos sabiedrībā.
37.8 Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, ja personas (ģimenes) ienākumi iepriekšējos trīs
mēnešos nepārsniedz trūcīgas personas (ģimenes) ienākumu līmeni.
37.9 Sociālā darba speciālists pēc personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas
izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.
37.10 Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz individuālo sociālās
rehabilitācijas plānu, izvērtējot klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas
rezultātus, klienta iesniegumu, izdevumus apliecinošus dokumentus vai nepieciešamo
izdevumu aprēķinu, par ko pēc pabalsta saņemšanas tiek iesniegti apliecinoši dokumenti.
37.11 Pabalstu piešķir Alūksnes novada Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros,
paredzot, ka vienai personai piešķiramā pabalsta kopējais apmērs kalendāra gadā laikā ir
ne vairāk kā 90% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
37.12 Pabalstu izmaksā personai vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam.”

9.

Mainīt saistošo noteikumu XI nodaļas 37.punkta numerāciju aizstājot to ar numuru
„37.13”

10. Papildināt saistošo noteikumu 37.13punktu aiz vārdiem „VI, VII nodaļā” ar vārdiem
„32.punktā”.
Domes priekšsēdētājs
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Informācija
1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu izmaiņas pabalsta
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, pabalsta bērna ēdināšanai,
dzīvokļa (mājokļa) pabalsta saņemšanas kritērijos.
1.2.Noteikts jauna sociālās palīdzības pabalsta veids - pabalsts sociālās
rehabilitācijas mērķa sasniegšanai, tā saņemšanas kritēriji un apmērs.
Saistošajos noteikumus ir paredzēti grozījumi 3 veidu pabalstu
saņemšanas kritērijos.
Tā kā ar 2013.gadu samazinājās pabalsta garantētā minimālā ienākuma
apmērs, ir palielināts dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs piešķirot to
par vienu mēnesi ilgāk - uz 3 mēnešiem kalendārā gada laikā, lai klienti
ar zemiem ienākumiem varētu daļēji segt komunālos maksājumus.
Noteiktas izmaiņas pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju
lokā un pabalsta apmēru. Šo pabalstu varēs turpmāk saņemt pensijas
vecuma personas un invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 60% no valstī
noteiktās minimālās mēneša algas. Maksimālais pabalsta apmērs par
ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu ir palielināts
no 20% uz 30 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Piešķirot pabalstu ēdināšanai bērniem piecgadīgo, sešgadīgo izglītības
programmā, ņem vērā noteikto vienas dienas ēdināšanas izmaksu
apmēru, jo daļa no bērniem izglītības iestādē uzturas visu dienu.
Iepriekš pabalsts tika piešķirts tikai pusdienu apmaksai. Pabalsta apmērs
dienā nepārsniedz 0,5% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas.
Saistošie noteikumi papildināti ar jauna pabalsta veida - pabalsts
sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanai - saņemšanas kārtību.
Pabalsts nepieciešams, lai sociālā darba procesā klients varētu veikt
individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā noteiktos uzdevumus savas
situācijas uzlabošanā – nokļūšana uz institūcijām, pie speciālistiem,
dokumentu kārtošana, bērnu aprūpei nepieciešamo apstākļu uzlabošana,
invaliditātes seku samazināšana, nepieciešamo pakalpojumu saņemšana
utml., ja to klientam nav iespējams izdarīt bez papildus finansiāliem
līdzekļiem.
Prognozējamie izdevumi pabalstu izmaksai iekļausies apstiprinātajā
Alūksnes novada Sociālā dienesta budžeta sadaļā „Sociālie pabalsti”
paredzētajā finansējumā 2013.gadam. Budžets var būt nepietiekams, ja
pabalstu pieprasītāju skaits gada laikā ievērojami palielināsies.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties
Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11,

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Alūksnē, Alūksnes novadā.
5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras,
privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes novada
pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV-4201.
Konsultācijas nav notikušas.

