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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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2014.gada 27.martā

Nr.2

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem
(Grozījumi 29.01.2015.; 28.01.2016.; 30.06.2016.; 29.12.2016.; 22.02.2018.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu, Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Saistošie noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības
aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas
Bauskas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
pabalsts krīzes situācijā; (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
apbedīšanas pabalsts;

pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem; (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
5.6. brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs;
5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai;
5.8. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai;
5.9. pabalsts transporta izdevumu samaksai;
5.10. vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;
5.11. Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
5.12. pabalsts
sociālās
rehabilitācijas
mērķu
sasniegšanai.
(Papildināts
ar
29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
6.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests).
5.5.

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
7.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek
aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.
III. Dzīvokļa pabalsts

8.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.

14.
14.1.
14.2.

Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas
(turpmāk - mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu,
neatkarīgi no citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi
ir maksa par apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, elektroenerģiju,
ūdensapgādi, kanalizāciju un atkritumu izvešanu).
Dzīvokļa pabalstu piešķir:
trūcīgai ģimenei (personai) uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa laiku;
maznodrošinātai ģimenei (personai) uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
laiku;
Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
Vienā mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai) tiek piešķirts viens dzīvokļa pabalsts.
Kopīpašuma gadījumā pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām
daļām.
Pabalsta mājokļos ar centralizētu apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
mājoklī, kurā dzīvo viena persona, pabalstu piešķir ne vairāk kā 30 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo divas personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 35 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
mājoklī, kurā dzīvo trīs un vairāk personas, pabalstu piešķir ne vairāk kā 45 euro mēnesī
neatkarīgi no dzīvojamās platības;
pabalstu piešķir uz apkures sezonas laiku no novembra līdz aprīlim ieskaitot. (Papildināts
ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
Pabalsts nevar pārsniegt faktiskos izdevumus par mājokļa uzturēšanu.
Pabalsts pilnā apmērā vai daļēji tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma
(apsaimniekošana, apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, elektroenerģija, atkritumu
izvešana) sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar rēķinu.
Pabalsta mājokļos ar krāsns apkuri piešķiršanas nosacījumi un apmērs:
pabalsta apmērs ir 180 euro; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
pabalstu izmaksā vienu reizi gadā neatkarīgi no apkures sezonas laika, nosakot intervālu
starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem mēnešiem;
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14.3. pabalsts tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar
pavadzīmi.
15.
Dzīvokļa pabalsta izmaksu pārtrauc šādos gadījumos:
15.1. izbeigts mājokļa īres līgums;
15.2. pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
15.3. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
15.4. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi;
15.5. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa;
15.6. ģimenei (personai) pieder vai ir lietošanā, divi vai vairāki dzīvošanai derīgi mājokļi.
IV. Pabalsts krīzes situācijā (Grozīts nosaukums ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem
Nr.5.)
16.

17.

Pabalstu krīzes situācijā var piešķirt ģimenei (personai) līdz 715 euro apmērā, ja krīzes
situācijas radīto apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj saviem spēkiem nodrošināt savas
pamatvajadzības. (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas, kopā ar
iesniegumu iesniedzot dokumentu, kas apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu, kā arī
citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldību
iestāžu rīcībā. (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
V. Apbedīšanas pabalsts

18.

19.

20.

Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms
nāves bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā
ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Pabalsta apmērs ir 360 euro, pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim
(apgādniekam), vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc
izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem.)
Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir
mazāks par 360 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo
noteikumu 18.punktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru. (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.1).
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas
apliecības izsniegšanas dienas.

VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un bērniem bāreņiem
vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.2.)
Pabalstus audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā par
bērniem,
kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Par bērnu ievietošanu
audžuģimenē lēmumu pieņem Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada
Bāriņtiesa” (turpmāk – Bauskas novada Bāriņtiesa). Līgumu ar audžuģimeni noslēdz
Sociālais dienests. (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
22. Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.

21.
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23. Ikmēneša pabalsts aizbildņiem tiek piešķirts par bērniem, par kuru ievietošanu aizbildņa
ģimenē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada Bāriņtiesa. Pabalsta apmērs viena bērna
uzturam un audzināšanai ir 100 euro mēnesī. Ja, atrodoties pie aizbildņa, bērns izglītības
iegūšanai tiek ievietots internātskolā ar diennakts izmitināšanu, pabalstu bērna uzturam
vienā mēnesī izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta. Ja bērns
bez aizbildņa izbrauc no valsts ilgāk par vienu mēnesi, bet aizbildniecība netiek
pārtraukta, ikmēneša pabalstu aizbildnim par bērna ārzemēs pavadīto laiku neizmaksā.
(Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
24. Audžuģimenēm un aizbildņiem piešķir: (Grozīts ar 29.12.2016. saistošajiem noteikumiem
Nr.17.).
24.1 vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 145 euro vienam bērnam,
atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām;
24.2. pabalstu ortopēdiskajiem apaviem bērniem saskaņā ar ārsta atzinumu līdz 50 euro
gadā, ja pakalpojums nav iekļauts valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā.
25. Audžuģimenēm un aizbildņiem ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt
pārskatu par pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu. (Grozīts ar 29.12.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
25.1 Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
26.
Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un
izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
VII. Brīvpusdienas vispārējas izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšana Bauskas
novada pirmsskolas izglītības iestādēs
27.

28.

29.
30.

Tiesības saņemt brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības
iestādēs ir bērniem no ģimenēm, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par
trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, ja vecāks ir persona ar invaliditāti,
audžuģimenēs vai aizbildnībā esošiem bērniem un ja bērni nav sasnieguši 20 gadu
vecumu. Vispārējās vidējās izglītības posmā, piešķirot pabalstu, ņem vērā, vai bērnam
nav ilgstošu neattaisnotu stundu kavējumu (vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī).
(Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1; 29.12.2016.saistošajiem
noteikumiem Nr.17,; 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes un pirmsskolu grupās ir bērniem no ģimenēm, kas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām, bērniem ar invaliditāti, ja vecāks ir
persona ar invaliditāti, audžuģimenēm vai aizbildnībā esošiem bērniem, citu novadu
pirmsskolas izglītības iestādēs – tikai bērniem ar invaliditāti tajās izglītības programmās,
kuras nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes. (Grozīts ar
22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
Brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību pusgada beigām.
Pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
(bērnu) saraksts. Brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas izmaksu apmērs nevar pārsniegt
3 euro dienā.
VIII. Pabalsts mācību gada uzsākšanai

31.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību gada uzsākšanai ir ģimenēm ar bērniem, ja
tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā
arī aizbildnībā esošiem bērniem un bērniem no daudzbērnu ģimenēm. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
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32.

33.
34.
35.

36.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai paredzēts personīgās lietošanas priekšmetu iegādei
(sporta tērps, apavi, skolas forma, skolas soma u.tml.) mācību procesa nodrošināšanai,
un tas tiek piešķirts par katru bērnu pamatizglītības nodrošināšanai. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 55 euro vienam bērnam. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Vienojoties ar personu, pabalstu var pārskaitīt uz personas norēķinu kontu vai pārskaitīt
par preci saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes
loceklis, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
Dokumenti pabalsta saņemšanai kārtējā gadā Sociālajā dienestā iesniedzami no 1.augusta
līdz 30.oktobrim.
IX. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai

37.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts:
37.1. optisko briļļu lēcu iegādei bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām personām. Pabalsts
gada laikā nevar pārsniegt 55 euro un vienai personai nevar būt lielāks par faktiskajiem
optisko briļļu lēcu iegādes izdevumiem; (Grozīts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem
Nr.1 un 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
37.2. 80 % apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus un maksas pakalpojumus)
samaksai līdz 200 euro gadā par pacienta iemaksu stacionārā (izņemot personas, kuras
likumā noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām), par pacienta iemaksu slimību diagnostikai
un pacienta līdzmaksājumam par operāciju, personām, kuras likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām un maznodrošinātām (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem
noteikumiem Nr.5.)
37.3. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgam, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm (pēc
sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) 115 euro gadā;
37.4. 100 % apmērā intravitreālām injekcijām personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām personām (Grozīts ar
22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
37.5. kontracepcijas līdzekļu iegādei sievietēm no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska
ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) līdz 50 euro gadā.
(Papildināts ar 28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
38.
Vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm, kuru
ģimenēs ir nepilngadīgi bērni, pēc motivācijas programmas iziešanas, ja pašvaldībā
apmierināti personu iesniegumi pēc garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinājuma
un dzīvokļa pabalstiem.
39.
Pabalstu, nepārsniedzot 150 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa noteikto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar
2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts
kompensējamo pakalpojumu sarakstā vai arī valsts kompensēto pakalpojumu skaits ir
nepietiekams un to apliecina attiecīgā medicīnas speciālista atzinums. (Grozīts ar
28.01.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
39.1
Vienreizēju pabalstu līdz 200 euro gadā piešķir bērnam ar invaliditāti medicīniskajai
rehabilitācijai saskaņā ar ģimenes ārsta nosūtījumu gadījumos, kad nepieciešamie
pakalpojumi nav iekļauti valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā vai pakalpojuma
savlaicīga saņemšana būtiski ietekmē atveseļošanās procesu. (Papildināts ar
29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.17.)
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40.

41.

Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.
X. Pabalsts transporta izdevumu samaksai

42.
Pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
42.1. līdz 90 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
(Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.2.)
42.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā
riska ģimenēm, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma
kopiju augstākminēto pakalpojumu saņemšanai, pārskaitot pabalstu uz personas norēķinu
kontu.
43.
Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.
XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma
44.

45.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma
vietu pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalstu 50 euro piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. (Grozīts
ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
XII. Svītrota ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5

46.
47.
48.

Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
XII.1 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
49.1 Pabalsts paredzēts, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes, darbnespējas,
atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē,
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, pamatojoties uz sociālā
darbinieka izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu. Pabalsta lielums
nepārsniedz 80 euro gadā.“
49.2
Pabalstu pārskaita attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam vai personas norēķinu
kontā, ja persona jau samaksājusi par pakalpojumu.”.
XIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība

49.

Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu
(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē
rakstveidā un, ja nepieciešams, izsniedz iesnieguma kopiju.
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Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti
apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai
pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
51.
Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. (Grozīts ar
22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
52. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā izvērtē
ģimenes, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi
pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas
personas materiālo situāciju, ja ģimene (persona) pieprasījusi pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai, materiālo situāciju, apseko
dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai, novērtē vajadzības pēc sociālās palīdzības pabalsta un pieņem lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem
noteikumiem Nr.5.)
53. Bauskas novada pašvaldībā bez normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, izvērtējot
ģimenes/personas atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/personas statusam, par
īpašumu neuzskata nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas pieder iesniedzējam vai kādam no
ģimenes locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder
cits īpašums. (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
54.
Svītrots ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.5.
50.

XIV. Apsekošana dzīvesvietā
55.

56.

57.

Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās
palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa
dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai
saskaņā ar vienošanos.
Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties
ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt
apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu).
Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

58.
59.
60.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu
apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad
šī darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts.
XVI. Noslēguma jautājumi

61.
62.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Bauskas novada
pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Bauskas novada domes
2010.gada 22.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 „Par Bauskas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”.

Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

(paraksts)
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