KONSOLIDĒTS
APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
25.04.2017 sēdes lēmumu
(protokols Nr. 5, 12 §)
precizēti ar Garkalnes novada domes
30.05.2017 sēdes lēmumu
(protokols Nr .6 , 14 §)

Saistošie noteikumi Nr. 6
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu,
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” 13.punktu
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālo
palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1 ( Svītrots ar 30.05.2017 precizējumiem) ;
1.2 aizstāt 21.3 apakšpunktā vārdus „ārkārtas situācijā” ar vārdiem „krīzes situācijā” ;
1.3 izteikt XI. nodaļu šādā redakcijā :
XI . Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
57. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta
nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem
pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei ir
radušās grūtības, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ strauji samazinājušies
kopējie ģimenes (personas) ienākumi un ģimene (persona) nevar apmierināt savas
pamatvajadzības krīzes situācijā.
58. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts :
58.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu
gadījumā ;
58.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ –
zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.
59. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm (personām) pēc
Sociālā dienesta atzinuma (izņemot ģimenēm/personām, kurām piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes/personas statuss) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams
pamatvajadzību apmierināšanai (ar 30.05.2017 precizējumiem).
60. Vienreizēja pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī
atzinums/slēdziens no iestādes par esošo problēmu (ārstniecības iestādes, valsts policijas,
valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un tml.).
61. Iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Sociālajā dienestā
jāiesniedz ne vēlāk, kā trīs mēnešus pēc krīzes situācijas rašanās (ar 30.05.2017

precizējumiem).

62. Vienreizējā pabalsta apmērs tiek noteikts līdz 300,00 euro gadā vienai ģimenei
(mājsaimniecībai).
63. Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi,
vienreizējais krīzes pabalsts var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
64. Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies personas (ģimenes) ļaunprātīga
nodarījuma rezultātā, tad izmaksātais krīzes pabalsts ir jāatmaksā.
1.4. aizstāt 93.punktā skaitli „285” ar skaitli „300”.
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā :

„93.1Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju,
pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta
iespējas”.
1.6. aizstāt 24.punktā vārdus „ārkārtas situācijas” ar vārdiem „krīzes situācijas”.
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