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“Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1.
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Stopiņu novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) materiālā atbalsta veidus, apmērus, piešķiršanas un to izmaksāšanas
kārtību Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem.

2.
Pašvaldība sniedz palīdzību Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecības ir
norādītas 2014. gada martā veiktajā pētījumā “Slēgtās izgāztuves “Getliņi” radītās vides
piesārņojuma sociāli ekonomiskās kompensācijas sistēmas izstrāde Stopiņu novada
iedzīvotājiem” un norādītas pielikumā “Sadalījums pa gruntsūdeņu piesārņotās zonas
kategorijām” (1.pielikums), ievērojot šādus nosacījumus:
2.1.Pašvaldība sniedz palīdzību tikai tiem Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, kuri
vēsturiski ir bijuši deklarēti mājsaimniecībās, kuras ir norādītas 1.pielikumā.
Vēsturiski deklarētie iedzīvotāji ir tie, kuri mājsaimniecībā (1.pielikums) bija
deklarēti jau sākotnēji no pašvaldības palīdzības piešķiršanas brīža.

2.2.Pašvaldība sniedz palīdzību arī vēsturiski deklarēto iedzīvotāju bērniem, ja bērni
ir deklarēti tajā pašā mājsaimniecībā, kur vecāki.
2.3.Pašvaldība sniedz palīdzību arī vēsturiski deklarēto iedzīvotāju mantiniekiem,
ja mantinieki ir deklarēti tajā pašā mājsaimniecībā.

3.

Pašvaldība sniedz šāda veida palīdzību:
3.1. kurināmā iegādei;
3.2. veselības aprūpei;
3.3. vides kvalitātes uzlabošanai.

4.

Pašvaldības palīdzība kurināmā iegādei:
4.1. līdz 143.00 euro kalendārajā gadā vienai mājsaimniecībai, neatkarīgi no citiem
saņemtajiem pabalstiem, izmaksājot vienai mājsaimniecībā deklarētai personai,
ievērojot 2.punkta nosacījumus;
4.2. pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību un izmaksājamo summu kurināmā
iegādei Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, pamatojoties uz kārtējā gada budžetu,
nosaka Stopiņu novada dome.

5.

Pašvaldības palīdzība veselības aprūpei:

5.1. paredzēta šādiem gadījumiem - zāles, ārstēšanās stacionārā, zobārstniecība,
medicīnas pakalpojumi, potes, medicīniskā rehabilitācija, endoprotezēšanas
pakalpojumi, optisko briļļu iegāde u.c.;
5.2. pašvaldības palīdzības saņemšanai jāiesniedz kases aparāta čeka vai stingrās
uzskaites kvīts ar maksātāja rekvizītiem (vārds, uzvārds), izrakstu no medicīnas
iestādēm u.c. attiecināmo dokumentu kopijas (nepieciešamības gadījumā
uzrādot oriģinālu);
5.3. pašvaldības palīdzību veselības aprūpei apmaksā nepārsniedzot 285.00 euro
kalendārajā gadā vienam ģimenes loceklim, ievērojot 2.punkta nosacījumus.

6. Pašvaldības palīdzība vides kvalitātes uzlabošanai, piešķir I un II kategorijas
mājsaimniecībām:
6.1. aukstā ūdens apgāde no centralizētā ūdensvada mēnesī, ne vairāk kā 7,5 m3 uz vienu deklarēto
personu mājsaimniecībā, ievērojot 2.punkta nosacījumus. Piešķir novada dome pēc pievienotā
saraksta;
6.2. cieto sadzīves atkritumu izvešana mēnesī, ne vairāk kā 1 m3 uz vienu deklarēto personu
mājsaimniecībā, ievērojot 2.punkta nosacījumus. Piešķir novada dome pēc pievienotā saraksta.
7. Pabalstus izmaksā I kategorijas mājsaimniecībām 100 % apmērā, II kategorijas
mājsaimniecībām 50 % apmērā.

8. Piešķirtais pašvaldības materiālais atbalsts personai jāizņem gada laikā no pašvaldības
palīdzības piešķiršanas brīža.
9. Pēc personas pieprasījuma materiālo atbalstu izmaksā skaidrā naudā kasē vai bezskaidras
naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto personas kredītiestādes kontu.
10. Lēmumu par pašvaldības materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības
materiālo atbalstu pieņem Stopiņu novada Sociālais dienests.
11. Stopiņu novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Stopiņu novada domē. Stopiņu
novada domes lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
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1.pielikums
Stopiņu novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 30/19
“Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem”

Rumbulas ciema sadalījuma pa gruntsūdeņu piesārņotās zonas kategorijām
I.kategorija
Nr.p.k. Adrese
1.
Kaudzīšu iela 61 (Auziņas)
2.
Kaudzīšu iela 63 (Brieži-1)
3.
Kaudzīšu iela 55 (Saulgrieži)
4.
Kaudzīšu iela 78 (Ziedoņi)
5.
Kaudzīšu iela 65 (Brieži-2)
II.kategorija
Nr.p.k. Adrese
1.
Zemturi
2.
Kaudzīšu iela 80
3.
Skudras 1
4.
Skudras 2
5.
Skudras 3
6.
Tīrumi
7.
Tīrumi-1
8.
Kaudzīšu iela 54
9.
Kaudzīšu iela 52
10.
Ārijas
11.
Dāldermuiža
12.
Kaudzīšu iela 46
13.
Smilškalni
14.
Kaudzīšu iela 79
15.
Kaudzīšu iela 83
16.
Kaudzīšu iela 73
Stopiņu novada domes 2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr. 30/19
“Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Ievērojot lietderības apsvērumus un normatīvo tiesību aktu
nosacījumus, izdoti jauni saistošie noteikumi, pamatojoties uz
šādiem normatīvajiem tiesību aktiem:
Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu “Dome var
pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.”

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

1.2. Saistošie noteikumi ir izdoti no jauna, lai nodrošinātu
informācijas aktualizēšanu visā sociālo tiesību nozarē, kura ir
pašvaldības kompetencē. Saistošie noteikumi ir izstrādāti
vienlaicīgi kopā ar citiem Sociālā dienesta kompetencē
esošajiem normatīvajiem aktiem. Tādējādi nodrošinot
pārskatāmu Stopiņu novada domes Sociālā dienesta normatīvo
tiesību aktu piemērošanu.
2.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības materiālā atbalsta
veidus, apmērus, piešķiršanas un to izmaksāšanas kārtību
Stopiņu novada Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem.
Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva – palīdzība Getliņu
apkārtnes iedzīvotājiem- vēsturiski tiek realizēta jau kopš
1990.gadu beigām. Pamatojoties uz izpētes monitoringa
datiem 2014. gada martā veiktajā pētījumā “Slēgtās izgāztuves
“Getliņi” radītās vides piesārņojuma sociāli ekonomiskās
kompensācijas
sistēmas
izstrāde
Stopiņu
novada
iedzīvotājiem”, tika izstrādāti grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.13/13 “Pašvaldības palīdzība Stopiņu novada
iedzīvotājiem,
neizvērtējot
ienākumus”.
Grozījumi
(29.04.2015. saistošie noteikumi Nr.5/15) stājās spēkā no
2015.gada 04.jūlija. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem, tika
noteikts, ka pašvaldība sniedz palīdzību tām personām, kuras
vēsturiski ir jau deklarētas mājsaimniecībā grozījumu spēkā
stāšanās dienā, tas ir, 2015.gada 04.jūlijā.
2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Stopiņu novada domes informatīvajā
izdevumā „Tēvzemīte”.
3.1. Ietekme uz pašvaldības budžetu ir plānota līdzšinējā
budžeta apmēra ietvaros. Nav plānotas būtiskas izmaiņas
ietekmei uz pašvaldības budžeta izdevumiem. Konkrēta
ietekme uz pašvaldības budžetu tiks izvērtēta katru gadu
budžeta plānošanas un apstiprināšanas procesā.
4.1. Tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.

5.1. Saistošie noteikumi nemainīs esošās administratīvās
procedūras. Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā
var vērsties Stopiņu novada Sociālajā dienestā.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas
konsultācijas ar amatpersonām un speciālistiem. Pēc saistošo
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.stopini.lv un saņemto
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.
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