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Ciemos pie pasakām

AKTUĀLI
Bija jauki
nolūkoties
bērnu
priecīgajās
un
zinātkārajās
sejiņās, kad
viņi kopā ar
vecākiem
piedalījās
dažādās
aktivitātēs:
krāsoja,
gāja rotaļās,
skatījās un
klausījās
pasaku par
Vinniju
Pūku.

F: Laila Smeile
A: Līga Gūtmane

PII «Cālītis» pirmsskolas skolotāja
Klāt ir atkal pavasaris, turpinām iesākto tradīciju un dodamies iepazīties ar Bērnu bibliotēku.

Lai arī esam pirmsskolas izglītības iestādes «Cālītis» jaunākā grupa «Pīlītes», esam mīļi gaidīti viesi bibliotēkā. Bibliotekāres Zoja Stūrmane un Ludmila
Šteinberga atbalstīja mūsu vēlmi iepazīties ar bibliotēku un

grāmatām. Patiesu prieku un
gandarījumu sagādāja atsaucīgie vecāki un vecvecāki, kuri izbrīvēja laiku, lai būtu kopā ar saviem mazuļiem.
2.lpp.

Deju skatē - jaunos tērpos
A: Anta Kļaveniece

Jau 9. aprīlī, Iecavas, Bauskas, Rundāles un Vecumnieku
novada deju kolektīvu skatē, kas
norisināsies Īslīcē, mūsu Kultūras nama senioru un jauniešu
deju kolektīvi uzstāsies jaunos
tautas tērpos. Tērpu izgatavošana Iecavas kultūras nama kolektīvu dalībniekiem norit Eiropas
reģionālās attīstības fonda Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta
«Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā» ietvaros.

Iepirkuma procedūrā tiesības izgatavot tautas tērpus Iecavas kultūras nama kolektīvu vajadzībām ieguva individuālais
uzņēmums «Novads». Plānojot
šim mērķim atvēlēto līdzekļu Ls 4291 - izlietojumu, nolemts,
ka tērpus šūdinās nevis vienam
kolektīvam, bet izlases kārtībā.
«Sieviešu austie brunči nekad tik
ātri nenodilst, kā tas ir ar vīru
biksēm un vestēm, tādēļ pie jaunas drēbju kārtas tiks senioru
deju kolektīva «Iecavnieks» vīri,
jauniešu deju kolektīva «Jezga»
puiši un pirmsskolas vecuma
bērnu deju kolektīva zēni,» stāsta kultūras nama direktore Alma

18.03.2011.

Spale. Pie jaunām blūzēm un linu kleitām tiks jauniešu deju kolektīva meitenes; jaunus tērpus
šuj arī folkloras kopas «Tarkšķi»
dalībniekiem.
«Tarkšķi lielākoties valkā
skolas deju kolektīva tērpus, tāpēc esam ļoti gandarīti, ka tagad
tiks sašūti jauni komplekti 37
bērniem,» stāsta folkloras kopas
«Tarkšķi» vadītāja Kristīne Karele. «Šujam 26 Zemgales tērpus
1.-4. klašu skolēniem, jo šī vecuma bērnu «Tarkšķos» ir visvairāk; septiņus 5.-9. klašu skolēniem un četrus vidusskolēniem.
Tērpā ietilpst: meitenēm - blūze,
brunči, ņieburs; zēniem - krekls,

Šajā numurā:
3.
Saistošie
noteikumi Nr. 2
«Par pabalstu
piešķiršanu,
neizvērtējot
ienākumus» un

Nr. 3 «Par
pabalstu

piešķiršanu
sociālajai
palīdzībai»

4.
6.

SIA «Iecavas siltums»
siltumenerģijas tarifs
2011. gada martā ir
38,79 Ls/MWh (bez PVN).

bikses, veste.
Priecājamies, ka daļu jauno
tērpu jau solīja gatavus uz mūsu
Zemgales novada bērnu folkloras kopu sarīkojumu Jelgavā
26. martā, kas reizē ir arī folkloras kopu skate. Nākamie pasākumi būs Lielā diena Olainē,
Ozolniekos un Iecavā, tad folkloras konkursi Rīgā, Latviešu
Biedrības namā aprīļa beigās,
folkloras festivālā «Pulkā eimu,
pulkā teku» Lēdurgā un Turaidā.
Vēl ļoti interesants vasarā,
augustā, solās būt Zemgales
folkloras festivāls, kas notiks
vispirms Jelgavā, pēc tam - Jēkabpilī, Sēļu sētā. Savukārt
24. jūlijā Brīvdabas muzejā būs
Zemgales un Augšzemes novadu
diena, kad piedalīsimies teatralizētā priekšnesumā.» IZ

2011. gada 18. martā

IZ

Skolu ziņas

8. martā Iecavas mūzikas
skolas lielie un mazie vijolnieki
devās uz Ķekavas mūzikas skolu, lai sniegtu pavasarīgām skaņām piepildītu koncertu. Vienā
no jaunākajām un skaistākajām
skolām skanēja ne tikai vijoļu,
bet arī čellu radītās samtainās

skaņas. Iecavas un Ķekavas
mūzikas skolas audzēkņiem bija
iespēja uzstāties, klausīties un
vērot savus vienaudžus un, protams, draudzēties, baudīt gardo
kliņģeri un spēlēt spēles.
Par jauko koncertu pateicību
pelnījuši gan abu skolu audzēk-

ņi, gan viņu vijoļspēles skolotāja
Daiga Rozentāle un koncertmeistare Iveta Pelše.
Iecavas vidusskolas 1.4. klašu skolēni 15. martā noskatījās Bauskas Tautas teātra
izrādi «Kā karalis kroni pazaudēja», bet 5.-6. klašu skolēni
16. martā apmeklēja koncertlekciju - mūziklu «Futbols uz podestiem».

2.

17. martā notika Vides konference «Vienoti daudzveidībā,
nevis vienādi», savukārt 18. martā paredzēts teātra sporta turnīrs, kurā piedalīsies Iecavas un
Dobeles komandas.
Starpnovadu krievu dziesmu
konkursā, kurš risinājās
11. martā, 3. vietu ieguva Sigita
Grīnberga (9. kl.) un Diāna Špoģe (10. kl.). IZ

Jaunieši iepazīst dažādas profesijas
A: Solvita Lauzēja

Vidū Gints
Bude
ar Doloresu
Onzuli
(pa labi)
un Keriju
Jančevsku.

Iecavas novada sociālo zinību
metodiskās apvienības vadītāja
F: no Kerijas Jančevskas albuma

Februārī skolēniem tika dota
iespēja piedalīties Ēnu dienu pasākumos. No Iecavas novada
skolēniem pamatskolas posmā
visaktīvāk Ēnu dienā piedalījās
Zālītes speciālās internātpamatskolas un Iecavas vidusskolas
jaunieši.
Viesu namā «Dārta» darbojās
Laura Zuikina, kas pēc pavadītās dienas secināja, ka vēlētos
strādāt viesu namā arī dzīvē, jo
darbs bijis interesants. Kaspars
Ivanovs, Mairis Grīnvalds un
Kaspars Kumakovs ēnoja SIA
«Rakmente» darbiniekus. «Mums
bija iespēja redzēt virpotāja,
atslēdznieka un šofera darbu.
Bijām arī servisā, kur labo mašīnas. Bija interesanti un noderīgi
dzīvei,» savā aprakstā atzīst Mairis.
Kerija Jančevska un Doloresa Onzule viesojās SIA «Gints
Bude modes nams». Jaunietes

raksta: «Pēc itāļu modes dizainera Valentino filmas noskatīšanās
mums bija iespēja vērot, kā norisinās mākslinieciskais process
modes namā - rādīja modeļu bildes, iepazīstināja ar radošo komandu, sniedza ieskatu darba
dzīvē. Modes nama vadīšana ir

Ciemos pie pasakām
1.lpp.

Bērni un viņu vecāki ar lielu
interesi klausījās bibliotekāres
Zojas stāstījumā. Bērni piedalījās sarunā, atpazina savus iemīļotos grāmatu varoņus.
Gandarīti bija arī vecāki. Leilas mamma ar prieku atcerējās
savu bērnību un mīļās pasakas;
iepriecināja arī bibliotekāru sarūpētie saldumi un pārsteiguma
dāvaniņas.
Kādam pasākums beidzās
pat ar nevēlēšanos doties mājup.
Tagad noteikti, ejot garām bibliotēkai, bērni vilks savus vecākus
aiz rokas un aicinās iet iekšā.

«Prieks bija par to, ka ieradušies ne tikai daudz bērnu, bet
arī daudz vecāku,» atzina Mārtiņa tētis. «Bibliotekāres aizraujošais stāsts par grāmatiņām neatstāja vienaldzīgu nevienu, un atvēlētā pusstunda aizskrēja kā
piecas minūtes. Paldies bērnu
audzinātājām Līgai Gūtmanei
un Diānai Krikščūnai par pasākuma organizēšanu. Ierosinu
šādus pasākumus rīkot biežāk.»
Mums, audzinātājām, sagādāja prieku tas, ka bērni otrā
dienā, nākot uz grupu, atcerējās
iepriekšējā dienā piedzīvoto. Vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās, un uz tikšanos nākamajā
reizē. IZ

ļoti radoša profesija, taču jāstrādā ir daudz un ilgi.»
Aelita Polenca ēnoja Radio
SWH+ dīdžejus, kuri tiešraidē lasīja ziņas un intervēja cilvēkus.
Pērn Aelita ēnoja Radio Skonto
dīdžeju Valdi Melderi. Dīdžeja
profesija viņai šķiet saistoša un

radoša. Ēnu diena deva iespēju
izvērtēt dažādu profesiju priekšrocības un trūkumus.
Paldies visiem skolēniem par
dalību pasākumā, kā arī Zālītes
speciālās internātpamatskolas
skolotājām Tatjanai, Elīnai un
Gundegai. IZ

Apkopoti sacerējumu konkursa
«Krāsainā burbuļa
vasaras piedzīvojumi» rezultāti
A: Ludmila Šteinberga

Konkurss tika organizēts pēc
Valmieras bibliotēkas iniciatīvas
ar SIA «Kraft Foods Latvija» atbalstu Bērnu žūrijas ietvaros.
Akcija norisinājās no 15. jūlija
līdz 1. oktobrim.
Kopumā žūrijai tika iesniegti
218 darbi. Labākie tika apbalvoti 5. martā Lielajos lasīšanas
svētkos Ķīpsalā.
Iecavas bērnu bibliotēkas lasītāji tika atzīti par aktīvākajiem
3.- 4. klašu grupā. Skolotāju Gi-

tas Tamašas, Evitas Burcevas,
Ainas Benetes un bibliotekāru
iedrošināti, konkursā piedalījās
32 skolēni. Pēc Valmieras bibliotēkas bērnu nodaļas vadītājas
Ilzes Karsas atzinuma, visinteresantākie no mūsu bērnu darbiem ir Beatrises Maksimovas
(Iecavas vidusskolas 3.a klase),
Lauras Bogdanovičas (3.b) un Lības Madžules (4.c) stāsti. Konkursa dalībnieki par piedalīšanos saņēma Bubblicious košļājamo gumiju lielo dāvanu kasti. IZ

3.

2011. gada 18. martā

Sociālā aprūpe mājās - viens no alternatīvajiem
sociālajiem pakalpojumiem Iecavas novadā
A: Ināra Magone

Iecavas novada Sociālā dienesta
sociālā darbiniece
Darbs ar veciem cilvēkiem ir
īpaša sociālā darba joma. Sociālajiem darbiniekiem jāpārzina
geontoloģija - zinātne, kas pētī
cilvēku novecošanās likumsakarības, un jāsniedz atbalsts, lai
kompensētu veco cilvēku ierobežoto funkcionēšanu un ikdienas
dzīves aktivitāšu trūkumu;
sniegtu emocionālu, fizisku un
sociālu atbalstu. Sociālā darbinieka uzdevums ir izprast veco
cilvēku dažādību, sniegt katram
klientam atbilstošu individuālu
palīdzību, lai sekmētu viņa sociālo integrāciju, novērstu diskrimināciju un izolāciju.
Iecavas novada pašvaldības
iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» arvien lielāku uzmanību pievērš alternatīvo aprūpes pakalpojumu attīstīšanai
un pilnveidošanai. Šie pakalpojumi to saņēmējiem ļauj saglabāt
ierasto sociālo vidi. Tos var saņemt dzīvesvietā, nav nepieciešams ievietot cilvēku aprūpes
institūcijā, kas bieži vien atrodas
tālu no vietas, kur viņš pavadījis
savu mūžu. Bez tam, salīdzinot
ar pakalpojumiem institūcijās,
aprūpes mājās pakalpojumi bieži vien ir atbilstošāki veco cilvēku
vajadzībām.
Sociālo aprūpi mājās pamatā
regulē divi normatīvie akti - «Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums» un
21.04.2008. Ministru kabineta
noteikumi Nr. 288 «Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība». Likums nosaka, ka aprūpe mājās
ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu
dēļ nevar sevi aprūpēt.
Cilvēkam, kuram radusies
nepieciešamība pēc sociālās aprūpes mājās, vispirms jādodas
uz Sociālo dienestu. Ja pašam
atnākt ir grūtības, tad var piezvanīt pa tālruni 63942240 vai
63942241 un pieteikt sociālā
darbinieka vizīti mājās. Personai
jāraksta iesniegums un jāizklāsta problēma. Iespējams, cilvēks
pats jau zinās tās varbūtējo risinājumu - pakalpojumus, kurus
vēlas saņemt no Sociālā dienesta. Pēc tam sociālais darbinieks
izvērtē situāciju - kādus darbus
persona var veikt pati un kādu
veikšanai vajadzīga palīdzība ve-

cuma vai invaliditātes dēļ. Tad
abas puses vienojas par iespējām, ko var piedāvāt Sociālais
dienests un ko cilvēks akceptē.
Ziņot par sociālās aprūpes
nepieciešamību mājās kādai
personai var arī tās radinieki,
kaimiņi vai citas personas, bet
tālāk jebkura cita darbība norisinās uz konkrētās personas
iesnieguma pamata. Dažkārt citu personu ieteiktais cilvēks pats
nav gatavs sadarboties ar Sociālo dienestu - ielaist savā mājoklī
sociālo darbinieku un sākt sarunu, lai gan palīdzība viņam būtu
nepieciešama.
Mājas aprūpe nepieciešama
veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar
invaliditāti, cilvēkiem, kuriem ir
kāds veselības vai funkcionālais
traucējums. Domājam, kā nākotnē paplašināt šos pakalpojumus, piemēram, lai aprūpi mājās varētu saņemt arī bērni invalīdi, ja vecāki vieni paši to nevar nodrošināt un vajag palīdzību. Tie varētu būt arī gados jauni
cilvēki ratiņkrēslā - ir dažas lietas, ko viņi paši nevar veikt. Ja
nespēj palīdzēt ģimenes locekļi
un radi, iedzīvotāji varētu lūgt
Sociālā dienesta palīdzību.
Minimāli nepieciešamā aprūpe mājās ietver personisko aprūpi (palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā, palīdzība
apģērbties, izkļūt no gultas vai
nokļūt gultā, palīdzība ēdienreizes nodrošināšanā vai barošana,
ārstu un citu medicīnas darbinieku izsaukšana, apmeklējumi
slimnīcā u. c.) un ikdienas mājas
darbu veikšanu (dzīvojamo telpu
uzkopšana, palīdzība gultas klāšanā, pārtikas produktu un ikdienas preču pirkšana un piegāde, palīdzība ēdienu gatavošanā un veļas mazgāšanā, telpas
kurināšana, sadzīves atkritumu
iznešana, maksājumu (rēķinu)
kārtošana u. c.). Minimāli nepieciešamie aprūpes pakalpojumi ir tie, ko gadījumā, ja persona
nevar samaksāt, viņai sniedz bez
maksas.
Līdztekus domājam, ka varētu pastāvēt arī pakalpojumi
par papildu maksu, piemēram,
palīdzība mantisku un citu specifisku dokumentu kārtošanā,
pagalma apkopšana, sniega tīrīšana un dārza ravēšana, klienta
mājdzīvnieku aprūpēšana. Šīs
nav cilvēka dzīvībai nepieciešamākās lietas, bet, ja persona vēlas, lai aprūpētājs pakalpojumus
veiktu, viņa var saņemt tos par

papildu maksu, ja par to ir noslēgta vienošanās un ja to paredz
saistošie noteikumi.
Pēc pagājušā gada statistikas, aprūpes pakalpojums mājās Iecavas novadā sniegts 36
personām.
Sociālā dienesta darbinieks
izvērtē klienta dzīves apstākļus,
bet pašu aprūpi veic mobilā aprūpes grupa, kurā pašlaik pakalpojumus sniedz šoferis Juris

Zellis un aprūpētāja Valija Vidrina. Aprūpētāji ir beiguši attiecīgu apmācības kursu.
Sociālajam dienestam ir izveidojusies laba sadarbība ar
Iecavas novada ģimenes ārstiem,
Iecavas veselības un aprūpes
centra darbiniekiem, novada nevalstiskajām organizācijām un
brīvprātīgajiem, piemēram,
pirmsskolas izglītības iestādes
«Dartija» darbiniekiem. IZ

UZZIŅAI
·
Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, personai ar iesniegumu
jāvēršas Iecavas novada Sociālajā dienestā. Iesniegumā
jānorāda, ar kādām sevis aprūpēšanas grūtībām persona
pati nespēj tikt galā un kādu sociālo pakalpojumu labprāt
saņemtu. Sociālā dienesta darbinieki pārbauda saņemto
informāciju, novērtē personas vajadzības, materiālos un
personiskos resursus un lemj par sociālā pakalpojuma
sniegšanu.
·
Ja personai nepieciešama aprūpe dzīvesvietā, Sociālais
dienests vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt
nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem
ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī
ar viņu.
·
Aprūpes mājās pakalpojumus sniedz mobilās aprūpes
grupas darbinieki saskaņā ar Sociālā dienesta un klienta
noslēgto aprūpes līgumu.
·
Aprūpes līgumu noslēdz starp Sociālo dienestu un klientu
uz laika periodu līdz vienam gadam.

Melnās ziņas
- 8. martā laikā no plkst. 17
līdz 18:30 Iecavas vidusskolā no
garderobes nozagts mobilais telefons Sony Ericsson. Sākts kriminālprocess.
- 12. marta naktī garāžu
kooperatīvā, pārzāģējot durvju
eņģes, no vienas garāžas nozagti
dažādi instrumenti. Sākts kriminālprocess.
- 12. martā laikā no plkst.
20:30 līdz 21 no mājas virtuves
Liepu ielā nozagts naudas maks,
kurā bija Ls 115 un 117 USD, kā
arī transporta līdzekļa vadītāja
apliecība. Sākts kriminālprocess.
- 13. marta pēcpusdienā, neuzmanīgi vadot automašīnu Seat
Ibiza, 1990. gadā dzimis vīrietis
bojāja degvielas uzpildes stacijas
sūkni. Par to sastādīts admi-

nistratīvā pārāpuma protokols.
- Šajā dienā administratīvais
protokols sastādīts arī kādam
1968. gadā dzimušam vīrietim,
kurš ap plkst. 17:30 Baldones
ielā vadīja velosipēdu alkohola
reibumā (1,81 promile).
- Laikā no 13. marta plkst. 18
līdz 14. marta plkst. 8:30 Rīgas
ielas mājas pagalmā novietotai
automašīnai Audi A6 nozagti abi
atpakaļskata spoguļi. Sākts kriminālprocess.
- 14. martā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
par to, ka kāds 1982. gadā dzimušais Rīgas ielā dzīvo bez derīgas pases.
Ieva Sietniece
Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze

2011. gada 18. martā
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Iecavas novada Domes Saistošie noteikumi Nr. 2

«Par pabalstu piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus»
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
08.03.2011. lēmumu
(prot. Nr. 4, 7. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām»
43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19.
decembra noteikumu
Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi»
43. punktu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Noteikumi nosaka Iecavas
novada Domes pabalstu veidus, apmēru un kārtību, kādā tie piešķirami
un izmaksājami.
1.2. Pabalsti, neizvērtējot ienākumus, ir gan vienreizēji, gan ikmēneša.
1.3. Pabalstus piešķir ar Sociālā
dienesta lēmumu mēneša laikā no
pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.
1.4. Pabalstu saņēmēju saraksti nav publicējami.
1.5. Tiesības saņemt pabalstus
ir personām/ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu
Iecavas novadā.
2. PABALSTU VEIDI
2.1. Vienreizējie pabalsti:
2.1.1. apbedīšanas pabalsts (par
personu, kurai nav tiesību uz valsts
apbedīšanas pabalstu, par novada
teritorijā mirušu neatpazītu personu);
2.1.2. pabalsts personām bez
personas koda personu apliecinošu
dokumentu noformēšanai;
2.1.3. pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi u. c.);
2.1.4. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
2.1.5. pabalsts personām, kuras

atbrīvotas no brīvības atņemšanas
iestādes.
2.2. Ikmēneša pabalsti:
2.2.1. pabalsts bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš bijis ārpusģimenes aprūpē, pēc
pilngadības sasniegšanas, ja mācās
sekmīgi;
2.2.2. pabalsts audžuģimenē
ievietota bērna uzturam;
2.2.3. pabalsts aizbildņiem;
2.2.4. pabalsts aizgādņiem.
3. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS
KĀRTĪBA
3.1. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz Sociālajam dienestam
rakstveida iesniegumu, kurā apraksta situāciju, norāda vēlamos pabalsta veidus, uzrāda un pievieno atbilstošu dokumentu kopijas vai oriģinālus:
3.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
3.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
3.1.3. pensionāra apliecību;
3.1.4. miršanas apliecību;
3.1.5. izziņu par atbrīvošanu no
ieslodzījuma iestādes;
3.1.6. izziņu no mācību iestādes,
ja bērns iegūst vidējo vai augstāko izglītību citas pašvaldības mācību
iestādē;
3.1.7. citus ar pabalsta piešķiršanu saistītus Sociālā dienesta pieprasītus dokumentus (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta,
Valsts policijas izziņas u. c.).
3.2. Sociālais dienests pievieno
iesniegumu un pārējos dokumentus
pabalsta saņēmēja lietai.
4. VIENREIZĒJO PABALSTU
APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ar Sociālā dienesta lēmumu pabalstu piešķir:
4.1.1. personas apbedīšanas gadījumā, ja tai nav tiesību uz valsts
apbedīšanas pabalstu, līdz
Ls 250.00, to pārskaitot apbedīšanas

pakalpojuma sniedzējam;
4.1.2. novada teritorijā mirušas
neatpazītas personas apbedīšanai
līdz Ls 250.00, to pārskaitot apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam;
4.1.3. pabalstu ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi u. c.);
4.1.4. pabalstu personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma iestādes un
kurai pēdējā dzīves vieta pirms ieslodzījuma deklarēta Iecavas novadā,
valstī noteiktā GMI apmērā;
4.1.5. pabalstu personai bez personas koda personu apliecinošu dokumentu noformēšanai (pases izgatavošanai, valsts nodevas nomaksai,
arhīvu izziņu apmaksai un citiem izdevumiem), ja tādu iepriekš nav bijis, - līdz Ls 40.00;
4.1.6. pabalstu audžuģimenei pēc
bērna ievietošanas audžuģimenē Ls 180.00 apmērā bērna apģērba un
mīkstā inventāra iegādei, ne biežāk
kā reizi 12 mēnešos.
5. IKMĒNEŠA PABALSTU
APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ar Sociālā dienesta lēmumu
pabalstu piešķir:
5.1.1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš bijis
ārpusģimenes aprūpē, pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu pašvaldības piešķirtā mājokļa īres segšanai
pilnā apmērā;
5.1.2. audžuģimenei saskaņā ar
pašvaldības un audžuģimenes līgumu audžuģimenē ievietota bērna uzturam Ls 180.00 apmērā;
5.1.3. audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu
ievieto tajā uz laiku, kas ir mazāks par
mēnesi. Pabalsta atlīdzības apmēru
nosaka proporcionāli dienu skaitam
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
5.1.4. aizbildnim par aizbildnībā
esošo otro un katru nākamo bērnu
Ls 38.00 apmērā;

5.1.5. rīcībnespējīgas personas
aizgādnim vai aizgādnim pār promesošas personas vai bezmantinieka
mantu (kurš iecelts ar Iecavas novada bāriņtiesas lēmumu):
5.1.5.1. Ls 10.00 mēnesī, ja rīcībnespējīgā persona ir vientuļa persona;
5.1.5.2. Ls 10.00 mēnesī aizgādnim pār promesošas personas vai
bezmantinieku mantu.
5.2. Tiesības uz 2.2.3. un 2.2.4.
apakšpunktā noteiktajiem pabalstiem ir no dienas, kad Iecavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu
un saņemts pieprasītāja iesniegums.
Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi
tiek noteikts proporcionāli dienu
skaitam no pabalsta piešķiršanas
dienas.
5.3. Pabalstu par iepriekšējos gados ieceltajiem aizgādņiem piešķir,
sākot ar kārtējā gada 1. janvāri.
6. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests paziņo iesniedzējam
rakstveidā, norādot apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
6.2. Sociālā dienesta lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada
Domē. Lēmumā norāda tā pārsūdzēšanas kārtību.
7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
7.1. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada
mājas lapā www.iecava.lv.
7.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
7.3. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Iecavas novada Domes 2010. gada
19. janvāra saistošie noteikumi Nr.3
«Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot ienākumus».
Priekšsēdētājs
J. Pelsis

Iecavas novada Domes Saistošie noteikumi Nr. 3

«Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai »
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada Domes
08.03.2011. lēmumu
(prot. Nr. 4, 8. p.)
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro
daļu, 35. panta ceturto un piekto
daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā» 25. panta
pirmo daļu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1.1. Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada So-

ciālais dienests» (turpmāk - Sociālais dienests) - Iecavas novada pašvaldības izveidota iestāde, kurai
Iecavas novada Dome uzdevusi veikt
Latvijas Republikas likumā «Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu
likums» 11. pantā pašvaldības sociālajam dienestam noteiktos uzdevumus un administrēt šajos noteikumos noteiktos pabalstus, kā arī izvērtēt ģimenes (mājsaimniecības)
atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusam;
1.1.2. klients - Iecavas novadā
pamata dzīvesvietu deklarējusi persona/ģimene, kas pieprasa un saņem sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu Sociālajā dienestā;
1.1.3 ģimene - laulātie vai personas, kuras saista asinsradniecība,

kopēja sadzīve, savstarpējā palīdzība
un morāla atbildība, viena adrese,
viena saimniecība;
1.1.4. mājsaimniecība - persona/ģimene, kurai ir kopēji izdevumi
par uzturu un kura mitinās vienā mājoklī;
1.1.5. trūcīga persona/ģimene
(mājsaimniecība) - persona/ģimene
(mājsaimniecība), kura atbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr. 299 «Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» noteiktajam trūcīgas personas statusam;
1.1.6. maznodrošināta persona/ģimene (mājsaimniecība) - persona/ģimene (mājsaimniecība), ja tās
ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz

Ls 180.00 (pēc nodokļu nomaksas)
un ja:
1.1.6.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:
1.1.6.1.1. dzīvokļa vai mājas
iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz
kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu
dokumentiem (saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikuma 2., 3., 4., 5.,
6., 7. un 8. punktu);
1.1.6.1.2. nekustamais īpašums
vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa
ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā
daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo
ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekus-

5.

2011. gada 18. martā

tamais īpašums;
1.1.6.1.3. viena garāža, viens
automobilis, kas ģimenes (personas)
īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā
arī viens velosipēds katram ģimenes
loceklim vai motocikls, motorollers
vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;
1.1.6.1.4. šo noteikumu 5.10. un
5.11. punktā noteiktais.
1.1.6.2. tā nav noslēgusi uztura
līgumu;
1.1.6.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
1.1.6.4. persona ir reģistrējusies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrajā daļā minētos gadījumus;
1.1.7. ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinoši dokumenti dokumenti, kas apliecina klienta
ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību,
noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus, izsniegtos aizdevumus un
parādsaistības;
1.1.8. izdevumus apliecinoši
dokumenti - kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un
samaksas apmērs, un kuri izsniegti
ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem;
1.1.9. vientuļš pensionārs vai
invalīds - persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;
1.1.10. pamatvajadzības ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības
aprūpe, obligātā izglītība;
1.1.11. krīzes situācija - gadījums, kad personai/ģimenei radušās
papildu grūtības (bērna apgādnieka
nāve, ģimenes apgādnieks palicis bez
darba un sociālā pabalsta, izlikšana
no dzīvokļa, pamatvajadzību nenodrošināšana u. c.);
1.1.12. kredītsaistības - šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīts par
mājokļa pielāgošanu invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem,
parāds par pacienta iemaksu, saņemot no valsts budžeta apmaksātos
veselības pakalpojumus, kredīts, kas
ņemts vienīgā mājokļa iegādei pamatvajadzību nodrošināšanai;
1.1.13. darbspējīga persona persona no 15 gadu vecuma, ja neturpina mācības kādā no izglītības
iestādēm, līdz valstī noteiktajai vecuma pensijai;
1.1.14. līdzdarbības pienākums - personas problēmu risināšanas prasmju attīstīšana, lai uzlabotu
patstāvīgas funkcionēšanas spējas
un veicinātu personas iekļaušanos
sabiedrībā;
1.1.15. ģimene bez bērniem - ģimene, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, kā arī ģimene ar atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem;
1.1.16. pabalsts uzturam
natūrā - talons zupas virtuves izmantošanai.
1.2. Noteikumi nosaka Iecavas
novada Domes (turpmāk - Domes)
sociālo pabalstu veidus un apmērus
(turpmāk - pabalstus), tiesības uz
tiem, kārtību, kādā tie piešķirami un
izmaksājami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Sociālās palīdzības pabalstus piešķir ar Sociālā dienesta lēmumu šajos saistošajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
1.4. Sociālās palīdzības saņēmēju saraksti nav publiskojami.
2. PERSONAS/ĢIMENES,
KURAS IR TIESĪGAS SAŅEMT
PABALSTUS
2.1. Tiesības saņemt pabalstus
ir trūcīgai, maznodrošinātai personai/ģimenei, kura deklarējusi savu
pamata dzīvesvietu Iecavas novadā.
3. PABALSTU VEIDI
3.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie:
3.1.1. pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai;
3.1.2. dzīvokļa pabalsts.
3.2. Pašvaldības noteiktie:
3.2.1. ģimenes pabalsts bērnu
uzturam pirmsskolas izglītības
iestādēs un pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās;
3.2.2. vienreizējs pabalsts ģimenei mācību līdzekļu iegādei;
3.2.3. pabalsts medicīnas pakalpojumiem;
3.2.4. pabalsts uzturam natūrā;
3.2.5. pabalsts jaundzimušā apģērba iegādei.
4. TRŪCĪGAS,
MAZNODROŠINĀTAS
PERSONAS/ĢIMENES STATUSA
NOTEIKŠANA
4.1. Lai saņemtu trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statusu,
klients vai viņa pilnvarota persona
(pilnvarojums brīvā formā) iesniedz
Sociālajam dienestam rakstveida
iesniegumu, kurā norāda problēmu,
tās risināšanas veidu, un aizpilda
noteikta parauga iztikas līdzekļu
deklarāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai šajos saistošajos
noteikumos noteiktajā kārtībā, un
uzrāda:
4.1.1. personu apliecinošu dokumentu;
4.1.2. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
4.1.3. izziņu, kas norāda atrašanos uzskaitē Nodarbinātības valsts
aģentūrā (turpmāk - NVA);
4.1.4. dokumentus, kas apliecina dzīvokļa īpašuma, īres vai lietošanas tiesības.
4.2. Deklarācijā pabalsta pieprasītājs norāda šādus personas/ģimenes ienākumus par pēdējiem trim
mēnešiem:
4.2.1. ienākumus no algota darba pēc nodokļu nomaksas, atlīdzības
un pensijas (ieskaitot piemaksu pie
pensijas), valsts sociālos pabalstus,
stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļus, kurus apliecina izziņa, ja
nav datu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras;
4.2.2. atsevišķi dzīvojoša laulātā
vai viena no bērna vecākiem sniegto
materiālo atbalstu ģimenei;
4.2.3. citus ienākumus (izņemot
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā minētos
ienākumus).
4.3. Deklarācijā pabalsta pieprasītājs norāda ienākumus par pēdējiem 12 mēnešiem no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra, nekustamās mantas atsavināšanas vai īres (nomas), kustamās
mantas atsavināšanas vai īres (nomas) un atsavināšanu, kurus apliecina izziņa.
4.4. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo ap-

drošināšanas iemaksu un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa samaksas.
4.5. Ja deklarācijas aizpildīšanas laikā personai/ģimenei nav ienākumu no algota darba vai beidzies termiņš, kurā saņemts vecāku pabalsts,
persona atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas un
citos gadījumos, kad nav ienākumu,
bet iepriekšējo trīs mēnešu laikā ienākumi bija vienādi ar attiecīgā gada
1. janvārī spēkā esošo minimālo mēneša darba algu vai mazāki par to, šo
noteikumu 4.4. punktā minētos ienākumus neņem vērā.
4.6. Klients iesniedz izdevumus
apliecinošus dokumentus par preci
vai pakalpojumu, kas pierāda izdevumu apmēru.
4.7. Izdevumus apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā
no izdevumu rašanās brīža.
4.8. Maznodrošinātas ģimenes/personas statusu piešķir uz sešiem mēnešiem, sākot ar to mēnesi,
kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par maznodrošinātas ģimenes/personas statusa piešķiršanu.
4.9. Piecu darba dienu laikā pēc
Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas klientam izsniedz izziņu, kas
apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusu.
5. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS,
SAŅEMŠANAS UN
PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Sociālā dienesta speciālists
slēdz vienošanos par līdzdalību ar
katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju.
5.2. Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, ne retāk kā ik pēc trīs mēnešiem Sociālā dienesta speciālists
sadarbībā ar ģimeni/personu novērtē
ģimenes/personas sociālās situācijas
izmaiņas.
5.3. Sociālā dienesta speciālists,
veicot klienta sniegto datu apstrādi
pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā,
pārbauda klienta sniegtās ziņas.
5.4. Klientam pirmo reizi vēršoties pēc palīdzības Sociālajā dienestā,
dienesta speciālists novērtē klienta
dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu
par klienta apsekošanu dzīvesvietā,
kuru paraksta abas puses. Turpmāk
apsekošana dzīvesvietā tiek veikta atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk
kā reizi divos gados.
5.5. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālā dienesta speciālistam vienojoties ar klientu vai ar
kādu no viņa pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem par apsekošanas datumu
un laiku.
5.6. Sociālā dienesta speciālists
ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez
iepriekšējas saskaņošanas ar klientu.
5.7. Ja klients atsakās no apsekošanas dzīvesvietā, Sociālais dienests ir tiesīgs atteikt pabalstu.
5.8. Pabalstu izmaksu pārtrauc,
ja:
5.8.1. NVA reģistrēts bezdarbnieks mēneša laikā nav veicis līdzdarbības pienākumus;
5.8.2. ģimenes/personas lietošanā vai valdījumā ir īpašums, no kura
tā gūst ienākumus;
5.8.3. pieprasītājs nav sniedzis
patiesas ziņas;
5.8.4. pieprasītājs noslēdzis uztura līgumu;
5.8.5. pēdējo 12 mēnešu laikā gūti
būtiski ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas;

5.8.6. īres līguma termiņš beidzas pabalsta saņemšanas laikā;
5.8.7. klientam beidzas valstī noteiktā kārtībā piešķirtā invaliditāte,
kas deva tiesības saņemt pabalstu
(šajā gadījumā to piešķir par pilnu
mēnesi līdz invaliditātes termiņa beigām).
5.9. Pabalstu nevar saņemt personas/ģimenes, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās
vienā mājoklī, ja tām īpašumā ir zeme, mežs un to izmanto peļņas gūšanai.
5.10. Par zemes īpašumu nav uzskatāma zeme platībā līdz vienam
hektāram, kurā neveic saimniecisko
darbību.
5.11. Ja fiziskai personai ir īpašumā mežs vai zeme vairāk par vienu
hektāru, tad tā nevar saņemt pabalstu, izņemot gadījumus, kad novērtējumu sniedz sociālais darbinieks, to fiksējot apsekošanas aktā.
5.12. Sociālais dienests ir tiesīgs
lemt par pabalsta nepiešķiršanu vai
pārtraukšanu, ja klients nepilda
līdzdarbības pienākumus.
5.13. Sociālais dienests lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta
apmēru pieņem ne vēlāk kā mēneša
laikā no dienas, kad saņemts klienta
iesniegums, šo saistošo noteikumu
4.1., 4.2. punktā minētie dokumenti,
aizpildīta un parakstīta deklarācija.
5.14. Sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu klients var saņemt
piecu darba dienu laikā pēc Sociālā
dienesta lēmuma pieņemšanas.
6. KLIENTA PIENĀKUMI UN
ATBILDĪBA
6.1. Klienta pienākumi ir:
6.1.1. sniegt patiesas un pilnīgas
ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
6.1.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
6.1.3. sadarboties ar Sociālā dienesta speciālistiem;
6.1.4. darbspējīgai personai, kura nestrādā, jāreģistrējas NVA, izņemot gadījumus, ja persona ir:
6.1.4.1. invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
6.1.4.2. sieviete, kas saņem maternitātes pabalstu - grūtniecības,
dzemdību, bērna kopšanas pabalstu
vai atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā;
6.1.4.3. viens no bērna vecākiem
bērna kopšanas periodā;
6.1.4.4. jaunietis vecumā no 15
līdz 24 gadiem, kurš iegūst izglītību
pilna laika dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās;
6.1.5. aktīvi iesaistīties savas
problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
6.1.6. izmantot sociālo palīdzību
atbilstoši pieprasītajam un paredzētajam mērķim, par ko sociālais darbinieks var pieprasīt izdevumus apliecinošus dokumentus.
6.2. No līdzdarbības pienākumu veikšanas ir atbrīvoti:
6.2.1. pensionāri;
6.2.2. personas ar invaliditāti;
6.2.3. jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja iegūst izglītību pilna laika
dienas vispārējās, profesionālās mācību iestādēs vai augstskolās;
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6.2.4. māte/tēvs (aizbildnis), kas
aprūpē bērnu, ja bērns neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi līdz
piecu gadu vecumam;
6.2.5. māte/tēvs (aizbildnis), kas
aprūpē bērnu invalīdu.
6.3. Klients ir atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu, kas Sociālajam dienestam radušies viņa vainas
vai nelikumīgas rīcības dēļ, tai skaitā
sniedzot nepatiesas ziņas.
7. LĪDZDARBĪBAS
PIENĀKUMU VEIDI
7.1. Patiesu ziņu sniegšana un
nepieciešamo formalitāšu sakārtošana:
7.1.1. personu apliecinošu dokumentu nokārtošana;
7.1.2. deklarēšanās pastāvīgajā
dzīvesvietā vai papildu dzīvesvietas
norādīšana atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likumam.
7.2. Reģistrēšanās NVA, ja sociālās palīdzības pieprasītājs ir persona
darbspējas vecumā.
7.3. Ierašanās Sociālajā dienestā personīgi (pēc vienošanās).
7.4. Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, kā arī pakļaušanās
ārstēšanās un atveseļošanās pasākumos:
7.4.1. veselības aprūpes nodrošināšana bērnam vai ģimenes loceklim
ar īpašām vajadzībām;
7.4.2. iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos, atbalsta grupās un
konsultēšanās ar speciālistiem atkarību problēmas gadījumos.
7.5 Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos:
7.5.1. bezdarbnieka statusa saglabāšana visu sociālās palīdzības
saņemšanas laiku, regulāri apmeklējot NVA un pildot individuālā nodarbinātības veicināšanas plāna pasākumus;
7.5.2. NVA rīkoto apmācību un
pārkvalificēšanās kursu apmeklēšana;
7.5.3.iesaistīšanās NVA un pašvaldības realizētajos projektos darba
un sociālo iemaņu iegūšanai un uzturēšanai;
7.5.4. aktīva darba meklēšana
(atsaukšanās uz darba sludinājumiem, CV nosūtīšana u. tml.), aizpildot darba meklējumu veidlapu;
7.5.5. piedalīšanās darba iemaņu atjaunošanas pasākumos - pašvaldības teritorijas labiekārtošanas
darbos, talkās un citos sabiedriski
derīgos darbos.
7.6. Obligātās pamatizglītības
iegūšana jauniešiem.
7.7. Personai (ģimenei), kurai ir
nepilngadīgi bērni, jānodrošina viņu
izglītošana, kā arī jāveic visas darbības, lai nodrošinātu bērnu pamatvajadzību nodrošināšanu:
7.7.1. skolas apmeklēšanas un
mācību līdzekļu nodrošināšana, regulāra bērnu un vecāku sadarbība ar
skolas un pirmsskolas speciālistiem,
klases audzinātāju;
7.7.2. bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu apmaksāšana un sadarbošanās ar sociālajiem darbiniekiem par iespējamo bērna atgriešanos ģimenē - vecākiem, kuriem ir pārtrauktas aprūpes
tiesības;
7.7.3. paternitātes noteikšana
bērnam un uzturlīdzekļu pieprasīšana no bērna tēva;
7.7.4. uzturlīdzekļu pieprasīša-

na Uzturlīdzekļu garantiju fondā savā aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem no viņu likumiskajiem
apgādniekiem;
7.7.5. bērnam sniegto pakalpojumu apmaksāšana pirmsskolas izglītības iestādē, ja tiek saņemts GMI
pabalsts par bērnu.
7.8. Iesaistīšanās līdzdarbības
pienākumos, lai uzlabotu savu materiālo situāciju un neveidotu parādus
par komunālajiem pakalpojumiem:
7.8.1. parādu segšana un regulāru maksājumu veikšana par komunālajiem pakalpojumiem;
7.8.2. tīrības un kārtības uzturēšana savā mājoklī un tā apkārtnē,
elementāru higiēnas normu ievērošana savu bērnu un ģimenes locekļu
ar īpašām vajadzībām aprūpē;
7.8.3. piemājas zemes vai mazdārziņa iekopšana;
7.8.4. iespēju izmantošana gūt
visus ienākumus un pakalpojumus
no valsts sociālās drošības sistēmas
(pensija, medicīniskā aprūpe, rehabilitācija u. tml.).
7.9. Ja ģimenē ir nestrādājoša
persona darbspējīgā vecumā (bezdarbnieks), pabalstu var saņemt tikai pēc tam, kad uzsākti Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi, tai skaitā nodarbinātību veicinoši pasākumi.
8. PABALSTS GMI LĪMEŅA
NODROŠINĀŠANAI
8.1. GMI līmeņa nodrošinājuma
pabalstu piešķir atsevišķi dzīvojošai
personai vai personai/ģimenei, kurai noteikts trūcīgas personas/ģimenes statuss, lai sniegtu materiālu atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.
8.2. GMI līmeņa nodrošinājuma
pabalstu var piešķirt pilna laika dienas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes izglītojamam kā atsevišķi dzīvojošai personai, kura vecāka par 15 gadiem un ja vecāki nenodrošina viņas pamatvajadzības.
8.3. GMI pabalstu izmaksu
naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar
pabalstu natūrā, samaksājot to par
bērna uzturēšanos pirmsskolas
iestādē, komunālo pakalpojumu
sniedzējiem.
8.4. Piešķirto pabalsta summu
pārskaita klienta pakalpojuma sniedzējam vai izmaksā skaidrā naudā
vai pārskaita sociālās palīdzības prasītāja kontā.
9. DZĪVOKĻA PABALSTS
9.1. Pabalstu piešķir:
9.1.1. trūcīgai personai/ģimenei;
9.1.2. maznodrošinātai personai/ģimenei, ja ģimenes (mājsaimniecības) pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz par pabalsta pieprasītāju - pirmo personu Ls 180.00 un
70% no Ls 180.00 par katru nākamo
ģimenes locekli, summu.
(Ģimenes ienākumu līmeni aprēķina: I = A + B x (n-1), kur I - mēneša ienākumi, A - Ls 180.00, B 70% no Ls 180.00, n - ģimenes locekļu skaits):
9.1.2.1. ģimenei ar bērnu/-iem
līdz 24 gadu vecumam, ja bērns/-i
turpina mācīties izglītības iestādē,
izņemot kursus (ģimenē ir tikai viena
darbspējīga persona);
9.1.2.2. ģimenei ar bērnu/-iem
līdz 24 gadu vecumam, ja bērns/-i
turpina mācīties izglītības iestādē,
izņemot kursus (ģimenē nav nevie-

nas darbspējīgas personas);
9.1.2.3. ģimenei ar četriem un
vairāk nepilngadīgiem bērniem līdz
24 gadu vecumam, ja bērni turpina
mācīties izglītības iestādē, izņemot
kursus (ja ģimenē ir divas darbspējīgas personas);
9.1.2.4. ģimenei bez bērniem;
9.1.2.5. vientuļam pensionāram
vai invalīdam;
9.1.2.6. bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu
vecumam, ja viņš turpina mācīties
izglītības iestādē.
9.2. Pabalsta apmērs ir Ls
15.00 mēnesī.
9.3. Tiesības saņemt pabalstu ir
personai/ģimenei (mājsaimniecībai).
9.4. Dzīvokļa pabalstu piešķir
no tā mēneša, kurā pabalsts pieprasīts.
9.5. Piešķirto pabalsta summu
pārskaita klienta pakalpojuma sniedzējam vai izmaksā skaidrā naudā,
vai pārskaita sociālās palīdzības prasītāja kontā.
9.6. Ja ģimenē ir nestrādājoša
persona darbspējīgā vecumā (bezdarbnieks), dzīvokļa pabalstu var saņemt tikai pēc tam, kad uzsākti Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības
pienākumi, tai skaitā nodarbinātību
veicinoši pasākumi.
9.7. Vienam dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.
10. ĢIMENES PABALSTS BĒRNU
UZTURAM PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
UN PILNA LAIKA DIENAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS
10.1. Pabalstu piešķir bērniem,
kuri nav valsts apgādībā, pamatojoties uz vecāku iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, ja ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz ar Domes lēmumu noteikto ienākumu līmeni.
10.2. Pabalsta piešķiršanas gadījumā 5.-12. klašu izglītojamie vai viņu vecāki veic 7.5.5. punktā noteiktos līdzdarbības pienākumus.
10.3. Pabalstu bērnu uzturam
pārskaita pirmsskolas, vispārizglītojošām mācību iestādēm.
11. VIENREIZĒJS PABALSTS
ĢIMENEI MĀCĪBU LĪDZEKĻU
IEGĀDEI
11.1. Vienreizēju pabalstu līdz
Ls 50.00 piešķir trūcīgas ģimenes
katram bērnam no 1. līdz 9. klasei
mācību līdzekļu iegādei. Izdevumu
atmaksa tiek veikta pēc izdevumus
apliecinošu dokumentu (čeku)
iesniegšanas Sociālajā dienestā.
11.2. Pabalstu piešķir laikā no
jūlija līdz oktobrim.
12. PABALSTS MEDICĪNAS
PAKALPOJUMIEM
12.1. Pabalstu medicīnas pakalpojumiem līdz Ls 200.00 gadā piešķir personai ar īpašām vajadzībām,
pensionāram, kurš atbilst trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusam, un trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes bērnam:
12.1.1. protezēšanas un zobārstniecības pakalpojumiem vienu reizi
piecos gados, bet ne vairāk kā
Ls 100.00;
12.1.2. briļļu iegādei vienu reizi
trīs gados, bet ne vairāk kā Ls 40.00;
12.1.3. ārstēšanās izdevumiem
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(izņemot medikamentu iegādei) slimnīcā vai dienas stacionārā - 80% apmērā, nepārsniedzot Ls 100.00 gadā;
12.1.4. dzirdes aparāta iegādei
pabalsts ir 50% apmērā no līdzdalības maksājuma.
13. PABALSTS UZTURAM
NATŪRĀ
13.1. Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas virtuves izmantošanai.
Tas ir pabalsts natūrā un tiek piešķirts uzskaites talonu veidā, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanu.
13.2. Tiesības saņemt pabalstu
uzturam ir:
13.2.1. personai/ģimenei, kurai
piešķirts trūcīgas personas/ģimenes
statuss;
13.2.2. personai/ģimenei, kura
nonākusi krīzes situācijā;
13.2.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai;
13.2.4. personai bez noteiktas
dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības (neiesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju un pēc sociālā darbinieka izvērtējuma).
13.3. Uzskaites talonus personai/ģimenei izsniedz Sociālā dienesta sociālais darbinieks.
13.4. Zupas virtuves saņēmēju
uzskaiti katru mēnesi veic Sociālā
dienesta speciālists.
13.5. Izlietotos līdzekļus par zupas virtuves saņēmējiem pārskaita
saskaņā ar Sociālā dienesta un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgto līgumu.
14. PABALSTS JAUNDZIMUŠĀ
APĢĒRBA IEGĀDEI
14.1. Pabalstu jaundzimušā apģērba iegādei piešķir trūcīgai un
maznodrošinātai personai/ģimenei
Ls 50.00 apmērā.
15. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS
UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
15.1. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, klientam saprotamā veidā, lēmumā norādot atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
15.2. Sociālā dienesta lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Iecavas novada
Domē. Lēmumā norāda tā pārsūdzēšanas kārtību.
16. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
16.1. Noteikumus publicēt laikrakstā «Iecavas Ziņas» un novada
mājas lapā www.iecava.lv.
16.2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
16.3. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Domes 2010. gada 19. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai un
sociālajiem pakalpojumiem».
Priekšsēdētājs
J. Pelsis

Mums jautā
- Lasītāji redakcijai jautā, vai ir
mainīts I. Bauvertes acu ārsta
prakses tālruņa numurs, jo esot
problemātiski sazvanīt.
Jaunais tālruņa numurs ir
27815355. IZ
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Sporta ziņas

Līdzjūtības

Iecavas novada sporta skolas «Dartija» atklātās vieglatlētikas
sacensības telpās A grupai un junioriem noslēdzās 9. martā.
Sacīkšu 2. posmā diemžēl nepiedalījās neviena daiļā dzimuma
pārstāve. Divu posmu kopvērtējumā A vecuma grupā kausu par
iegūto 1. vietu saņēma Rūdolfs Tonigs, kurš otrajā posmā cīnījās,
neskatoties uz savainojumu. Uzvarētājam summā bija 28 punkti,
bet otram sportistam, kurš arī piedalījās sacensību abos posmos,
Andrim Boreikam - 49 punkti. Junioru grupā uzvarētāja kauss
tika Paulam Ķurbem (17 punkti), aiz viņa laureātos ierindojās arī
Mārtiņš Ērglis (23,5) un Kristaps Prokopovičs (38,5).
Iecavas novada vieglatlēti 10. martā devās uz Rīgu, lai piedalītos
Sporta skolas «Arkādija» atklātajās ziemas sacensībās.
A vecuma grupā Kārlis Ozoliņš izcīnīja 3. vietu 60 m
barjerskrējienā (9,35 sek.), bet Emīls Sevastjanovs - 3. vietu
tāllēkšanā (6,18 m) un 300 m skrējienā (40,32 sek.).
B vecuma grupā Oskars Dudurs palika nepārspēts 300 m
skrējienā (42,39 sek.) un 60 m distancē ieguva 3. vietu (7,86 sek.).
1. vietu lodes grūšanā izcīnīja Rūdolfs Jānis Štāls (12,31 m) un
Daniels Špoģis 1000 m skrējienā (3 min. 00,41 sek.).
Ivars Porietis 300 m skrējienā finišēja ar trešo labāko rezultātu
(44,30 sek.). Mārtiņš Šteins ieguva 3. vietu tāllēkšanā (5,60 m),
Mārcis Skuja - augstlēkšanā (1,45 m), bet Linda Kalniņa - 300 m
skrējienā (50,24 sek.).
Jaunatnes basketbola līgas rezultāti 2. divīzijas Centra grupā
12. martā Iecava/Vecumnieki - Sigulda
U-16 50:64 (L. Jaunzems 18, R. Lindavs 12)
U-14 64:70 (H. Meļķis 30, E. Jašuks 14)
13. martā Ādaži - Iecava/Vecumnieki
U-19 69:75 (J. Eiduks 26, D. Kravals 16, K. Onzuls 15,
E. Avots 11)
Salaspils - Iecava/Vecumnieki
U-17 78:64 (G. Zaļmežs 22, A. Spangers 12)
12. martā Rīgā notika Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes galda
tenisā B vecuma grupai - 1996. gadā dzimušiem un jaunākiem
sportistiem. Lai gan dalībnieku skaits bija pietiekami liels,
plānotās divu dienu sacensības tika aizvadītas vienā dienā,
un sportistiem nācās izturēt saspringtu spēļu maratonu.
Iecavas novada sporta skolas «Dartija» audzēknēm veicās diezgan
labi, un pēc vairāku gadu pārtraukuma mūsu sportisti šajā
vecuma grupā tikuši pie medaļām.
Vienspēlēs Alise Pluce ieguva 3. vietu, bet Karīna Taranda, kas arī
iekļuva pirmajā finālā, ierindojās 10. vietā. Dubultspēlēs abas
meitenes spēlēja kopā un pusfinālā sīvā cīņā ar 2:3 piekāpās
kuldīdzniecēm, toties spēlē par 3. vietu pārliecinoši ar 3:1
uzvarēja Rīgas sportistes un ieguva bronzas godalgas.
Ar divām uzvarām un vienu zaudējumu Amatieru basketbola
līgas (ABL) trijās spēlēs pret Limbažu basketbolistiem
BK Dartija aizkļuvusi līdz 5.-6. vietas izcīņai, kur pretī stāsies
Pārgaujas/Cēsu komanda. Pirmā duelēšanās gaidāma
nākamnedēļ Iecavas sporta namā. IZ

IZ Vērtējam kopā
«IZ» redakcija gaida arī tavus
pozitīvos un negatīvos
vērtējumus!

Negatīvi
- Dimzukalna pieturā jau atkal
noplēsts autobusu kustības
saraksts. Kāpēc pārējiem
braucējiem jācieš kāda egoista
dēļ, kurš ir par slinku, lai
izmaiņas norakstītu, bet visu
sarakstu iebāž kabatā?!
/Dimzukalna iedzīvotāja/

Informācijas precizējums
«Iecavas Ziņu» iepriekšējā
numurā 7. lappusē
informācijā par Bauskas
novada atklātajām
slēpošanas krosa
sacensībām
pareizi jābūt,
ka komandu ieskaitē
A. Pakalna un A. Tirzītis
ieguva pirmo vietu
un uzvarētāju kausu.
Sporta organizatori
atvainojas sportistiem un
lasītājiem par kļūdu.

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.

/I. Lasmanis/

Izsakām līdzjūtību Gunāram Stūrmanim,
dzīvesbiedri zaudējot.
Bijušā kolhoza «Iecava» ugunsdzēsēju sporta komandas
kolektīvs
Mēs klusējot paliekam atmiņu krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs. /N. Dzirkale/

Dalām bēdu smagumu ar Elīnu, māmiņu pāragri
zaudējot.
Jauktā kora «Iecava» un Kultūras nama kolektīvs
Bet reizēm, kaut grūti to saprast,
Viss vienā mirklī var irt.
/Z. Purvs/

Skumju brīdī esam kopā ar Gunāru Stūrmani,
no sievas atvadoties.
SIA «Iecavas siltums» kolektīvs

Izsakām dziļu līdzjūtību Alisei Kramiņai un tuviniekiem,
meitu smiltājā pavadot.
Zemgales ielas 13a mājas iedzīvotāji
Mēs klusējot paliekam atmiņu krastā,
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs. /N. Dzirkale/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ievai Stūrmanei un
viņas tuviniekiem, mammu aizsaulē aizvadot.
Latvijas Universitātes Akadēmiskais departaments
Ir nolūzis dzīvības koks,
Par velti liktenim taujāt,
Kāpēc ir atņemtas zvaigznes
Un sāpju sabradāts prieks.

/K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību Kristīnei Stepanovai,
zaudējot tēti.
9.a klases kolektīvs un audzinātāja
Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam ir nepieejami.
/Z. Mauriņa/

Bēdās esam kopā ar mūsu mīļās, labās GUNDEGAS
ģimeni, viņai tā pēkšņi un pavisam aizejot bez
atpakaļceļa.
Mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Olga Ļeļeva (06.10.1937. - 08.03.2011.)
Laimonis Dambergs (10.06.1947. - 09.03.2011.)
Heindriks Lisovskis (05.05.1952. - 10.03.2011.)
Gundega Stūrmane (13.11.1954. - 11.03.2011.)

2011. gada 18. martā

IZ

Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
zāģmateriālus, nomaļu malku.
Tālr. 26138299.

Maina : : :
Maina (vai pārdod) labiekārtotu
4 istabu dzīvokli pret
1,5 vai 2 istabu dzīvokļiem.
Informācija vakaros 63941248,
mob. tālr. 26440747.

Izīrē : : :
garāžu.
Tālr. 28235622.

Piedāvā darbu : : :
SIA”SKUJENIEKI”
piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.

Tālr. 29452087.

25. martā –
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena.
Plkst. 18:00 pulcēsimies
pie kultūras nama, lai kopā
dotos uz staciju nolikt ziedus
pie pieminekļa.
Plkst.19:00 kultūras namā
kopā noskatīsimies
dokumentālās filmas «Sibīrijas
bērni» 2. daļu un pie tējas
tases dalīsimies atmiņās.

Iecavas novada Dome 14. martā izsludināja
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU (NVO)
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS
KONKURSU.
Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var
iesniegt NVO un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru
juridiskā adrese ir Iecavas novadā vai savu darbību veic
Iecavas novada teritorijā.

Projekta pieteikumi un pavaddokumenti
Domē jāiesniedz mēneša laikā no projektu konkursa
izsludināšanas dienas.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniedz
pašvaldības projektu vadītāja Ineta Bramane
(tālr. 63941937, ineta.bramane@iecava.lv).
Konkursa nolikumu un iesniedzamo dokumentu veidlapas var
skatīt pašvaldības mājaslapā www.iecava.lv.

Iecavas vidusskola piedāvā
darbu šoferim - sagādniekam.
Pieteikties pa tālr. 20398328.
Zemnieku saimniecība «Tāles»
piedāvā darbu strādniekiem.
Tālr. 29231686 (pēc plkst. 18).

Iecavas luterāņu
baznīcā
25. martā plkst.18.30
tikšanās ar dzejnieci,
cietuma kapelāni
Rudīti Losāni.
Visi mīļi aicināti!

Progresieši ar savām
ģimenēm tiek aicināti
uz ikgadējo atpūtas
vakaru 9. aprīlī plkst. 19.
sporta namā «Dartija».
Dalības maksa Ls 4
un groziņš.
Pieteikšanās līdz 6. aprīlim
Līvijai Jansonei
(tālr. 29640599), namu
pārvaldē Irinai Hāzenfūsei
vai sporta namā dežurantam.

Pateicība
Izsakām pateicību
Jurim Kūlam, Dainim
Kravalam un pārējiem
Iecavas zemessargiem,
kuri palīdzēja.
Tuvinieki

8.

Kultūras namā
24. martā plkst. 19:00

Esmeralda Ermale
un Juris Kalniņš
Dario Fo un Frankes
Rames komēdijā
«PĒDĒJAIS BRĪVAIS
PĀRIS».
Biļešu iepriekšpārdošana;
cena - Ls 3.
26. martā plkst. 15:00

Riči un Anna Dribas
jaunā šovprogrammā
«MŪZIKAS KRĀSAS».
Biļešu iepriekšpārdošana;
cenas: Ls 3; Ls 4 un Ls 5.
29. martā plkst. 10:00
Liepājas leļļu teātra
muzikāla izrāde
«NIKNIĶA STIĶI».
Ieejas maksa - Ls 1.
8. aprīlī plkst. 10:00
SIA Valmieras Kinostudija
piedāvā supersmieklīgu
teātra izrādidetektīvu ar pakaļdzīšanos
un laimīgām beigām
«Sarkangalvīte un vilks».
Ieejas maksa - Ls 1,50.

Sporta namā
Iecavas novada
16. atklātais basketbola
čempionāts 18. martā
plkst. 21:00 Apbalvošana
un noslēguma balle
Latvijas Basketbola līga
18. martā plkst. 18:30
BA Turība - Zemgale
25. martā plkst. 18:30
BA Turība - LU
Jaunatnes basketbola līga
19. martā plkst. 11:00
Iecava - Mārupe
Sporta skolas «Dartija»
starptautiskā balvu izcīņa
galda tenisā jauniešiem
22. martā plkst. 12:00 un
23. martā plst. 10:00
Sporta skolotāju
metodiskās apvienības sēde
28. martā pl. 19:00
Treneru padomes sēde
29. martā pl. 19:00
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