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Nr. SN 14/2019  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2019.gada 27.novembra sēdē 

 (prot. Nr.30/2019§16)  

  

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 

1/2018 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma ”Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu,  

MK 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes  

noteikumi” 43.punktu 

 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 

1/2018 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt II nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

“4.1  Materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti tiek piešķirta: 

4.11. ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksai; 

4.12. sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumu (speciālistu konsultācijas un individuālais 

atbalsts) atmaksai.”. 

 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Materiālās palīdzības apmērs bērnam ar invaliditāti: 

5.1.  par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu nepārsniedz 30,00 euro mēnesī; 

5.2. par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts) 

izdevumu atmaksu nepārsniedz 350,00 euro kalendārā gadā, bet nepārsniedzot faktiskos 

izdevumus.”. 

  

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Lai saņemtu 4.1punktā minēto materiālo palīdzību, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā 

ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. 

Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, tam pievieno: 

6.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no bērna medicīnas kartes ar norādi uz 

pakalpojuma saņemšanas veidu; 

6.2. kalendārajā gadā izsniegtu izdevumus apliecinošu dokumentu kopiju, kurā norādīts personas 

vārds, uzvārds un personas kods. Nepieciešamības gadījumā Dienests var pieprasīt dokumenta 

oriģināla uzrādīšanu.  

 

4. Papildināt ar II.2 nodaļu šādā redakcijā: 
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“II.2 Materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem 

 

7.4 Materiālās palīdzības apmērs personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama 

regulāra hemodialīze, ir 50% apmērā no minimālās darba algas valstī. Materiālā palīdzība tiek 

piešķirta vienu reizi gadā. 

7.5 Lai saņemtu 7.4 punktā noteikto materiālo palīdzību, pieprasītājs vēršas Dienestā ar 

iesniegumu, kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniegumam 

pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu par hemodialīzes pakalpojuma 

nepieciešamību.”. 

 

Domes priekšsēdētājs N.Līcis 

 

  



Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. SN 

1/2018 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami, lai: 

-  noteiktu materiālo palīdzību bērnam ar invaliditāti 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumu 

(speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts) 

atmaksai; 

- noteiktu materiālo palīdzību personai, kurai ir hroniska 

nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi ir papildināti ar diviem jauniem materiālās 

palīdzības veidiem: materiālo palīdzību bērnam ar invaliditāti 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumu (speciālistu 

konsultācijas un individuālais atbalsts) atmaksai un materiālo 

palīdzību personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir 

nepieciešama regulāra hemodialīze. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Saulkrastu sociālais 

dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētājs           N.Līcis 

 


