APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2018.gada 27.marta sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 29.§)
Saistošie noteikumi Nr.20
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 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. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma vārdus un ciparus „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”;
2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Izvērtējot klienta materiālo resursu atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
papildus normatīvajos aktos noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts, ja personai pieder
kāds no 14.punkta apakšpunktos minētajiem īpašuma veidiem :”
3. Izteikt 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.4. nekustamais īpašums, kurš nav piemērots dzīvošanai;”
4. Aizstāt 21.2.1 apakšpunktā vārdus „dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas” ar vārdiem
„mājokļa” ;
5. Svītrot 21.6.3.apakšpunktu;

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 21.10.apakšpunktu šādā redakcijā :
„21.10. ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju
atsevišķi, var tikt piešķirts pabalsts bērnu interešu izglītībai, ņemot vērā pašvaldības
budžeta iespējas.”
7. Svītrot 45.1. un 45.2. apakšpunktu.
8. Izteikt 45.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.4. bērniem un pārējām personām – valstī noteiktajā apmērā.”
9. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā :
„55. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pašvaldības palīdzību mājokļa remontam trūcīgām
vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) par viņu īrētām dzīvojamām telpām, ja šo telpu
izīrētājs nav pašvaldība, vai šo personu īpašumā esošām dzīvojamām telpām ne biežāk kā vienu
reizi piecos gados, ja:
55.1. ģimenē ir trīs un vairāk bērni;
55.2. ģimenē ir bērns invalīds;
55.3. ģimenē ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēji un nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.”
10. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:
„56. Vienreizējs pabalsts mājokļa remontam tiek piešķirts no šim mērķim paredzētajiem
attiecīgā gada Domes sociālā budžeta līdzekļiem. Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro, izmaksājot
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.”
11. Papildināt saistošos noteikumus ar 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6 punktu šādā redakcijā:
„56.1Pieprasot vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, personai jāiesniedz Sociālajā dienestā
Nekustamo īpašumu daļas apstiprināta mājokļa remonta izdevumu tāme, kurā norādīts plānoto
darbu apjoms, nepieciešamo materiālu daudzums un izmaksas (cenas).
56.2 Pirms lēmuma par vienreizējā pabalsta mājokļa remontam piešķiršanas, sociālā dienesta
darbinieks kopā ar Nekustamā īpašuma daļas nozīmēto speciālistu veic personas dzīves apstākļu
apsekošanu.
56.3 Vienreizējs pabalsts mājokļa remontam tiek piešķirts personas īrētas vai īpašumā esošas
dzīvojamās telpas un ar to funkcionāli saistīto telpu (virtuve, gaitenis, sanitārās telpas) remontam
gadījumos, ja pašvaldības sastādītā telpu apsekošanas aktā noteikts, ka telpās ir bojājumi, kas
rada draudus personas veselībai vai dzīvībai.
56.4 Piešķirto pabalstu izmaksā divos maksājumos – 50 % apmērā pirms remontdarbu
uzsākšanas (materiālu iegādei), atlikušo maksājumu 50 % apmērā pēc izlietojuma attaisnojošu
dokumentu iesniegšanas.
56.5 Sociālais dienests trīs mēnešu laikā no pabalsta piešķiršanas dienas pārbauda piešķirtā
pabalsta izlietojumu paredzētajam mērķim.

56.6 Vienreizējais pabalsts mājokļa remontam var tikt palielināts, ņemot vērā pozitīvus
Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas atzinumus ar
Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju un pašvaldības budžeta
iespējas.”
12. Izteikt 73.punktu šāda redakcijā:
„73. Pabalsts bērna uzturam tiek piešķirts Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumos
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā apmērā.”
13. Svītrot noteikumu 87. un 88.punktu.

Domes priekšsēdētājs
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