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(protokols Nr4. 1.§)
Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 7.februāra saistošie noteikumi Nr.97
„Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
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1. Vispārīgie noteikumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas, pieprasot un saņemot sociālo palīdzību
Rēzeknes novadā, līdzdarbojas savu sociālo problēmu risināšanā un savas sociālās
situācijas uzlabošanā.
Līdzdarbības pienākumu mērķis ir nodrošināt savu sociālo tiesību (t.sk. tiesību uz sociālo
palīdzību) īstenošanu un iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un situācijas uzlabošanā.
Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālajam darbiniekam vienojoties ar klientu.
Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu noslēdz Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, par kuras pildīšanu klients parakstās.
No līdzdarbības pienākumu veikšanas var tikt atbrīvot pensionāri, personas ar invaliditāti,
kā arī jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo izglītību, vidējo
profesionālo vai augstāko izglītību dienas nodaļā.
No pabalsta pieprasītāja nedrīkst prasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz
iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, vai traucē stāties darba
attiecībās un gūt cita veida ienākumu no darba.
2. Līdzdarbības pienākumu veidi
Patiesu ziņu sniegšana (atbilstoši likuma „Par sociālo drošību” 26.pantam un Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 5.pantam) un nepieciešamo formalitāšu
sakārtošana:
6.1. personu apliecinošu dokumentu nokārtošana, nodokļu grāmatiņas izņemšana;
6.2. deklarēšanās pastāvīgajā dzīvesvietā vai papildus dzīvesvietas norādīšana atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likumam.
Personīga ierašanās sociālajā dienestā pēc vienošanās (atbilstoši likuma „Par sociālo
drošību” 27.pantam).
Pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai (atbilstoši likuma „Par sociālo drošību”
28.pantam), kā arī pakļaušanās ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem (atbilstoši likuma
„Par sociālo drošību” 29.pantam):
8.1. veselības aprūpes nodrošināšana bērnam vai sevi aprūpēt nespējīgam ģimenes
loceklim;

8.2. alkohola lietošanas pārtraukšana un atturēšanās no atkarību izraisošu vielu lietošanas
un parazītiska dzīvesveida piekopšanas;
8.3. iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos, atbalsta grupās un konsultēšanās ar
speciālistiem atkarību problēmu gadījumos.
9. Iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos (atbilstoši likuma „Par sociālo drošību”
30.pantam):
9.1. reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk tekstā - NVA), ja sociālās
palīdzības pieprasītājs ir persona darbaspējas vecumā (atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam);
9.2. bezdarbnieka statusa saglabāšana visu sociālās palīdzības saņemšanas laiku, regulāri
apmeklējot NVA un pildot individuālās nodarbinātības veicināšanas plāna pasākumus;
9.3. NVA rīkoto apmācību un pārkvalificēšanās kursu apmeklēšana;
9.4. iesaistīšanās NVA un pašvaldības realizētajos projektos darba un sociālo iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai;
9.5. aktīva darba meklēšana (atsaukšanās uz darba sludinājumiem, CV nosūtīšana u.tml.);
9.6. aktīva iesaistīšanās īslaicīgos vai gadījuma darbos;
9.7. piedalīšanās pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbos, talkās un citos sabiedriski
derīgos darbos.
10. Personai, kas pretendē uz pašvaldības sociālo palīdzību, ir jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu
savu konkurētspēju darba tirgū:
10.1. obligātās pamatskolas izglītības iegūšana jauniešiem;
10.2. mācību uzsākšana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem, kuriem ir tikai
pamatskolas vai vidusskolas izglītība;
10.3. sociālo prasmju mācīšanās pašaprūpes, bērna aprūpes nodrošināšanai, darba iemaņu
trenēšanai.
11. Personām (ģimenēm), kurām ir nepilngadīgi bērni, jānodrošina viņu pilnvērtīga izglītošana,
kā arī jāveic visas darbības, lai nodrošinātu bērna pamatvajadzību nodrošināšanu:
11.1. regulāras skolas apmeklēšanas un sekmības nodrošināšana bērniem, regulāra bērnu
un vecāku sadarbība ar skolas speciālistiem un klases audzinātāju;
11.2. bērnam sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu maksāšana un sadarbošanās ar
sociālajiem darbiniekiem par iespējamo bērnu atgriešanos ģimenē vecākiem, kuriem
ir pārtrauktas aprūpes tiesības;
11.3. uzturlīdzekļu pieprasīšana tiesā vai Uzturlīdzekļu garantiju fondā savā aprūpē
esošajiem nepilngadīgajiem bērniem no viņu likumiskajiem apgādniekiem;
11.4. uzturlīdzekļu pieprasīšana no bērna vecākiem;
11.5. bērna pusdienu apmaksāšana skolā vai pirmskolas izglītības iestādē, ja tiek saņemts
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai par bērnu.
12. Personai (ģimenei) jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu savu materiālo situāciju un neveidotu
ļaunprātīgus parādus par komunālajiem pakalpojumiem, saņemto gāzi un elektrību:
12.1. parādu segšana un regulāru maksājumu veikšana par dzīvokļa apsaimniekošanu un
komunālajiem pakalpojumiem;
12.2. tīrības un kārtības nodrošināšana savā mājoklī un tā apkārtnē, elementāro higiēnas
normu ievērošana savu bērnu un nespēcīgo ģimenes locekļu aprūpē;
12.3. iekopt un uzturēt kārtībā piemājas zemi vai mazdārziņu, t.i., ģimenei ir jābūt
nodrošinātai ar pārtikai nepieciešamajiem dārzeņiem, dārziņam jābūt iekoptam,
izravētam, rudenī ražai novāktai;
12.4. izmantot iespēju gūt visus ienākumus no valsts sociālās drošības sistēmas, kas
klientam pienākas (pensija, medicīnas aprūpe, rehabilitācija u.tml.);
12.5. racionāli izmantot īpašumā esošo zemi, mežu un ēkas;
12.6. sociālās palīdzības izmantošana pieprasītajam un paredzētajam mērķim, par ko
sociālais darbinieks var pārliecināties, pārbaudot ģimeni vai pieprasot finanšu
norēķinu dokumentus.

3.Noslēguma jautājumi
13. Vienošanās līgums par līdzdarbības pienākumu veikšanu tiek slēgts Rēzeknes novada
pagastu pārvaldēs ar katru pilngadīgo sociālās palīdzības pieprasītāju, individuāli nosakot
katras personas pienākumus.
14. Mēneša laikā pēc vienošanās līguma noslēgšanas, sociālais darbinieks pārbauda, kā tiek
veikta vienošanās un līdzdarbības nepildīšanas gadījumā pabalsta izmaksa ar Sociālā
dienesta lēmumu tiek pārtraukta.
15. Ja pastāv pamatotas bažas, ka vecāki bērnam paredzēto pabalsts daļu var izmantot citiem
mērķiem, pabalstu var izmaksāt natūrā, nopērkot bērnam nepieciešamās lietas, pārtiku vai
apmaksājot pusdienas skolā vai pirmskolas izglītības iestādē.
Domes priekšsēdētājs
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