LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

GROZĪJUMI SOCIĀLO PAKALPOJUMU
UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS LIKUMĀ
Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23; 2003, 2; 2004, 14, 18; 2005, 2; 2006, 13; 2007, 12, 15;
2008, 3, 21; 2009, 3, 12; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182; 2010, 19, 170; 2011, 117) šādus
grozījumus:
1. 5.pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus «atbilstoši likumam «Par sociālo drošību»»;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
«(3) Novērtējot klienta materiālos resursus:
1) ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas;
2) par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu,
bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu
par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir
apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna
piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstus.»
2. Papildināt 12.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:
«(4) Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem
sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot šā likuma 37.panta pirmās daļas
1., 2., 3. un 4.punktā minētās personas, iesaistīt:
1) darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz
divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu
sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Minētos pasākumus īsteno
pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos bez nolūka gūt peļņu. Pašvaldības sociālais
dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu
pušu tiesības, pienākumus un atbildību;
2) darbos pašvaldības teritorijā, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku ar darbspējīgo
klientu.
(5) Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības iesaistīt klientu tādos pasākumos, kas
neizslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, vai citu apgādājamo,
ja nav citas iespējas nodrošināt aprūpi, piedalīties rehabilitācijas pasākumos vai
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos, stāties darba tiesiskajās attiecībās
vai gūt ienākumus no darba.»
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3. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:
«37.pants. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumi
(1) Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstu,
izņemot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, un nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju
vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu»), jāreģistrējas
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot gadījumu, ja persona ir:
1) invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēja;
2) sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai
cita persona bērna kopšanas periodā;
3) viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes
pakalpojumus;
4) persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
(2) Sociālās palīdzības pabalstu klientam samazina par personai piešķirto daļu,
vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un intereses, vai nepiešķir atsevišķi dzīvojošai
personai, ja tā:
1) atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas
sociālās problēmas risināšanai;
2) sniegusi nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un
citiem apstākļiem, kas raksturo klienta spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties
pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai;
3) atrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības
pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības, atrodas
ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav
iekļaujama ģimenes sastāvā.
(3) Ja mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija,
pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē klienta atbilstību sociālās palīdzības
saņemšanas nosacījumiem un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu.
(4) Ja pašvaldības sociālais dienests konstatē, ka klients spēj nodrošināt savas
pamatvajadzības minimālā apmērā, šim dienestam ir tiesības atteikt klientam sociālās
palīdzības pabalstu.»
4. Izslēgt 38. un 39.pantu.
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5. Papildināt likumu ar 39.1pantu šādā redakcijā:
«39.1pants. Nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšana
Pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās
palīdzības pabalstu atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts
klienta vainas dēļ, klientam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par
pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru. Lēmumu izpilda tiesu
izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pašvaldības
sociālā dienesta izpildrīkojumu.»
6. Izteikt pārejas noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:
«22. Šā likuma 13.panta 1.1daļā paredzēto atbalstu pašvaldībām valsts sniedz, veicot
līdzmaksājumu par faktiskajiem izdevumiem garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta
izmaksu nodrošināšanai par periodu līdz 2012.gada 31.decembrim, bet dzīvokļa pabalsta
izmaksu nodrošināšanai - līdz 2012.gada 30.aprīlim. Valsts līdzfinansējumu pašvaldībām
nepiešķir par pašvaldību maksājumiem, kas veikti, lai nodrošinātu garantētā minimālā
ienākumu līmeņa pabalstu izmaksu pēc 2013.gada 1.janvāra un dzīvokļa pabalstu izmaksu
pēc 2012.gada 1.maija.»
Likums stājas spēkā 2011.gada 30.decembrī.
Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 15.decembrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja

S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 23.decembrī
Publikācija: «Latvijas Vēstnesis», 2011, №202.
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