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ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2020. gada 17. jūnija lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 9, 15.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/9 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

 palīdzības likuma  33. panta otro daļu un 35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 

”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu 

 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 5.6. apakšpunktā vārdus “aprūpes nodrošināšanai” ar vārdu “aprūpei”. 

2. Izteikt IX nodaļu šādā redakcijā: 

“IX. Pabalsts veselības aprūpei  

35. Trūcīgām vai maznodrošinātām vecuma pensijas un nestrādājošām personām, kurām ir 

pirmās, otrās vai trešās grupas invaliditāte, pabalstu par ārstēšanos slimnīcā piešķir ne vairāk 

kā 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas no veikto pacientu iemaksu 

un pacienta līdzmaksājumu kopsummas viena gada laikā. 

36. Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) tiek piešķirts pabalsts veselības 

aprūpes nodrošināšanai līdz 200 EUR viena gada laikā vienai personai: 

36.1. briļļu iegādei bērniem; 

36.2. smagas saslimšanas gadījumā; 

36.3. traumas gadījumā; 

36.4.atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības uzlabošanu, risināšanai. 

 37. Šo noteikumu 35. un 36. punktā minētos pabalstus piešķir izvērtējot personas 

iesniegtos dokumentus: 

37.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu; 

37.2. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņa par veselības 

stāvokli vai izrakstu no pacienta ambulatorās vai stacionārās medicīniskās kartes; 

37.3. ārstēšanās izdevumus apliecinošo dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki 

u.c.) kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas vārds, uzvārds 

un personas kods vai slimnīcas izsniegtais rēķins. 
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38. Ja personai piešķir šo noteikumu 35.punktā minēto pabalstu, bet persona par saņemto 

veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu iemaksu un pacienta līdzmaksājumu par uzturēšanos 

slimnīcā) vēl nav samaksājusi, tad viņa iesniedz slimnīcas izsniegto rēķinu, un piešķirtā 

pabalsta summa tiek ieskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā. 

39. Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu segšanai līdz 70 EUR par katru bērnu viena 

gada laikā tiek piešķirts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm gadījumos, kad ārsta 

izrakstītie recepšu medikamenti tiek iegādāti nepilngadīgo bērnu ārstēšanai. 

39.1 Šo noteikumu 39.punktā minēto pabalstu piešķir izvērtējot personas iesniegtos 

dokumentus: 

39.1.1. iesniegums par pabalsta piešķiršanu; 

39.1.2. aptiekā izsniegtu izdruku no elektroniskās receptes vai ģimenes ārsta izsniegtu 

recepti, kur norādīti lietojamie medikamenti; 

39.1.3. medikamentu iegādes bērniem apliecinošo dokumentu (kvītis, elektroniskā kases 

aparāta čeki u.c.) kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas 

vārds, uzvārds un personas kods.” 

3. Svītrot X nodaļu. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/9  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 20.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm atviegloti 

noteikumi medikamentu iegādes izdevumu segšanai 

nepilngadīgajiem bērniem 

2. Īss projekta satura izklāsts  Precizēts IX nodaļas nosaukums. Svītrota X nodaļa. 

Izraksts no pacienta ambulatorās vai stacionārās 

medicīnas kartes par nepilngadīgajam bērnam 

nozīmētajiem medikamentiem aizstāts ar izdruku no 

elektroniskās receptes, atvieglojot medicīnas 

darbinieku darbu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2020.gada budžetā plānotie izdevumi nepārsniegs 

plānotās izdevumu summas 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un 

Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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