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Norādāmā informācija
Kuldīgas novadā līdz šim ir bijuši spēkā Kuldīgas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada
29.novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.15., p.56.), precizēti ar 2013.gada
31.janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.107.)).
Iepriekš noteikumos vienkopus ir bijuši noteikti gan sociālās palīdzības
pabalsti, gan cita veida pabalsti un materiālā palīdzība, ko noteikusi un
izmaksā pašvaldība. Turpmāk pabalstu veidi tiks noteikti atsevišķos
saistošajos noteikumos – sociālās palīdzības pabalsti saistošajos
noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”, bet
citi pabalsti un materiālais atbalsts saistošajos noteikumos „Par
materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”.
Pabalstu apmērs iepriekš bijis saistīts ar valstī noteikto minimālo
mēnešalgu, nosakot to procentuālā apmērā. Ar izstrādātajiem
noteikumiem pabalsti ir noteikti kā konkrētas summas euro, tikai
vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā sasaistīts ar valstī noteikto
minimālo mēnešalgu.
Precizēta pabalstu piešķiršanas nosacījumi, iesniedzamie dokumenti.
Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas
novadā” nosaka sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā –
pabalsts) veidus un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Paredzēti 5 sociālās palīdzības pabalstu veidi - pabalsts garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa (mājokļa)
pabalsts; vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; pabalsts veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai; pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai.
Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu deklarējusi
(reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu) un faktiski dzīvo Kuldīgas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem
aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.
Neizvērtējot ienākumus, piešķir tikai vienreizēju pabalstu ārkārtas
situācijā.
Pabalstu saņemšanai nepieciešams iesniegt maksājumus attaisnojošus
dokumentus. Noteikti gadījumi, kuros pabalstu saņemšanai ir
ierobežojumi.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu ietekmēs līdzšinējā apmērā.
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Jaunas struktūras nav jāveido.
Konsultācijas ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” un pagastu pārvalžu sociālajiem darbiniekiem.
Inga Bērziņa

