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kas stājās spēkā 12.11.2016.
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I.

Vispārīgie jautājumi

1.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu
atbalstu atsevišķām Mārupes novada iedzīvotāju kategorijām veselības veicināšanai, piešķirot
šajos noteikumos paredzētos pabalstus (turpmāk – Pabalsts) veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai.
2.
Tiesības saņemt Pabalstu ir personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas
pamatdzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav
noteikts citādi.
II.

Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.
Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Mārupes
novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, izvērtējot katru konkrēto gadījumu, neņemot
vērā klienta sociālo statusu:
4.1. pabalsts ēdināšanai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku bērniem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo bērniem,
Afganistānas kara dalībnieku bērniem, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
pirmskolas izglītības iestādē un vispārizglītojošā izglītības iestādē līdz 9. klasei (9. klasi

ieskaitot), iesniedzot skolas izsniegtu izziņu par ēdināšanas izmaksām (ja pabalsta saņēmējs
neapmeklē Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādi).
4.2. pabalsts aprūpei EUR 75,00 mēnesī guļošām vai uzraugāmām personām, kas sevi
nespēj aprūpēt un bērniem invalīdiem, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 027/u.
Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņem VSAA kopšanas pabalstu invalīdam.
4.3. pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu (Human papilloma virus-HPV)
apmaksai 13-21 gadus vecām personām, kuras pēc vecuma neatbilst valsts noteiktai
programmai valsts apmaksātas vakcīnas saņemšanai. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot
izdevumu apliecinošu dokumentu par saņemtu pirmo un otro vakcīnas devu. Vakcīnas pirmās
devas saņemšanas brīdī personai jābūt deklarētai Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai personai pienākošos pabalstu par vakcīnu saņem viens no vecākiem.
4.4. Pabalsts veselības aprūpei EUR 150,00 gadā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem,
un Afganistānas kara dalībniekiem.
4.5. Pabalsts Pneimakoka vakcīnas apmaksai personām, kuras ir sasniegušas 65 gadu
vecumu. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot izdevumu apliecinošu dokumentu.
4.6. Pabalsts veselības aprūpei EUR 300,00 gadā bērnam invalīdam vai ar
celiakiju slimam bērnam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā.
Pabalsts
tiek
izmaksāts
vienam
no
vecākiem,
uzrādot
bērna invaliditāti apliecinošu dokumentu, vai ārsta izsniegtu izziņu, kurā ir
norādīta diagnoze - celiakija.
4.7. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai 75,00 euro mēnesī hroniskas
nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, saskaņā ar ārstējošā ārsta
izsniegtu izziņu par šāda pakalpojuma nepieciešamību. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no tā,
cik ilgi pabalstu saņemt tiesīgās personas deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Mārupes novada
administratīvajā teritorijā.
4.8. pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes
slimniekiem 75,00 euro mēnesī, saskaņā ar ārstējošā ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību,
ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu. Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no tā, cik ilgi
pabalstu saņemt tiesīgās personas deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Mārupes novada
administratīvajā teritorijā.
4.9. pabalsts vasaras nometnei līdz 200,00 euro gadā personām ar invaliditāti līdz 18
gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē
ievietotajiem bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes
novada bāriņtiesa, vai cita novada bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa deklarētā dzīvesvieta
ir Mārupes novadā saskaņā ar Saistošo noteikumu 2.punktu, bērns apmeklē Mārupes novada
izglītības iestādi un par šo bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam mērķim pašvaldība, kuras teritorijā
atrodas piekritīga bāriņtiesa, bērniem no riska ģimenēm korekcijas plāna ietvaros. Lai saņemtu
pabalstu, jāuzrada izdevumus apliecinošs dokuments un:
4.9.1. personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam - invaliditāti apliecinošs
dokuments;
4.9.2. ar celiakiju slimiem bērniem - ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze –
celiakija;
4.9.3. aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, kuru ārpusģimenes
aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi cita novada bāriņtiesa, - Mārupes novada izglītības
iestādes izziņa, kas apliecina, ka bērns apmeklē iestādi, un pašvaldības, kuras teritorijā atrodas
piekritīgā bāriņtiesa, izziņa, kas apliecina, ka par bērnu netiek maksāts pabalsts līdzīgam
mērķim.
Pabalstu par citām šajā apakšpunktā minētajām personu kategorijām izmaksā uz
izdevumus apliecinoša dokumenta un Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas pamata.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.34/2016, kas
stājās spēkā 12.11.2016./ /Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2016.g. saistošajiem
noteikumiem Nr.41/2016, kas stājās spēkā ar 01.01.2017/

5. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada domē, domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami
Administratīvajā rajona tiesā.
III. Noslēguma jautājumi
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
7. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes
2009.gada
22. decembra saistošie noteikumi Nr. 22/2009 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai”.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

/paraksts/

Saistošo noteikumu Nr. 9/2016
„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” paskaidrojuma
raksts

Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.Projekta
Saskaņā ar 2009. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumu
nepieciešamības
Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
pamatojums
140.punktu - grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu
apjoms pārsniegu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma.
Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.
Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2009 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai” septiņas reizes ir veikti grozījumi
un šobrīd nepieciešamo grozījumu izstrādes rezultātā, ar
grozījumiem paredzēto normu apjoms pārsniegu pusi no spēkā
esošo noteikumu normu apjoma.
2.Īss projekta
izklāsts

satura

3.Informācija
par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4.Informācija
par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
par
administratīvajām
procedūrām
6.
Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Sagatavotajos saistošos noteikumos ir paredzēts iekļaut
normas un kārtību, kāda bija paredzēta Mārupes novada domes
2009. gada
22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 22/2009 „Par pabalstiem
veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”, svītrojot
pabalstu jaundzimušā rotavīrusa vakcīnas apmaksai, jo tā ir valsts
apmaksāta vakcīna, aizstājot noteikumos lietoto terminu – čeks, ar
terminu – izdevumu apliecinošs dokuments, kā arī paredzot kārtību
vasaras nometnes apmaksai bērniem no riska ģimenēm korekcijas
plāna ietvaros.
Ietekme nebūtiska.

Nav ietekmes.

Nemainās.
Nav paredzētas.

/paraksts/

