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2012. gada 12. janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, punkts Nr. 9)

Saistošie noteikumi Nr. 3
“Par kārtību, kādā Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas
pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā”
Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta 17.06.2009. Noteikumu Nr. 550 ,,Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Nīcas novada domes Sociālais
dienesta piešķirto Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
(turpmāk tekstā – GMI) pabalstu naudā daļēji vai pilnībā aizstāj natūrā (ar
uzskaiti naudā).
2. Šo Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Nīcas novada domes izmaksājamo
GMI pabalstu lietderīgu izlietojumu un personas pamatvajadzību apmierināšanu,
tajā skaitā nodrošināt iespēju pirmās nepieciešamības preču iegādei.
3. Pamatvajadzības šo Noteikumu izpratnē ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības
aprūpe, obligātā izglītība.
4. Pirmās nepieciešamības preces šo noteikumu izpratnē ir piens, kefīrs, krējums,
biezpiens, siers, margarīns, sviests, maize- kviešu, rudzu, cukurs, sāls, tēja, eļļa,
olas, desa, makaroni, rīsi, putraimi, milti, gaļas konservi, zivju konservi,
konservētās zupas, pelmeņi, zīdaiņu pamperi, higiēniskās paketes, šampūns,
ziepes, vienreizējie skuvekļi, veļas pulveris, tualetes papīrs.

II. GMI pabalsta naudā daļēja vai pilnīga aizstāšana
natūrā piešķiršanas kārtība
5. Pieņemot lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai pārskatot pieņemto lēmumu
par GMI pabalsta piešķiršanu, Nīcas novada domes Sociālais dienests izvērtē un
nosaka apjomu naudas izteiksmē, kādā GMI pabalsts aizstājams ar taloniem
pirmās nepieciešamības preču iegādei.
6. Lēmumu par GMI pabalsta naudā daļēji vai pilnībā aizstāšanu natūrā (ar uzskaiti
naudā) Sociālais dienests pieņem, pamatojoties uz personas lūgumu vai
konstatāciju, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par GMI pabalsta
izlietošanas mērķiem.
7. Ja lēmumu par GMI pabalsta naudā daļēju vai pilnīgu aizstāšanu natūrā (ar
uzskaiti naudā) Sociālais dienests veic pēc konstatācijas, ka pabalsta saņēmējs
pārkāpis vienošanos par GMI pabalsta izlietošanas mērķiem, to pamato ar
apsekošanas aktiem, sarunu protokoliem.
8. Pēc lēmuma pieņemšanas par GMI pabalsta naudā daļēju vai pilnīgu aizstāšanu
natūrā (ar uzskaiti naudā) persona saņem Nīcas novada domes apstiprināta
parauga talonu ar nominālu 5,- Ls vai 10,- Ls pirmās nepieciešamības preču
iegādei Nīcas novada veikalā, kas izvēlēts atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma”
normām.
9. Sociālais dienests veic izsniedzamo talonu uzskaiti.
10. Preču atlasi atbilstoši talona vērtībai izdara pats sociālā pabalsta pieprasītājs
saskaņā ar pirmās nepieciešamības preču uzskaitījumu šajos Saistošajos
noteikumos. Pret taloniem netiek izsniegts alkohols, cigaretes un kafija.
11. Preces veikalā izsniedzamas tikai talonā uzrādītai personai, pieprasot tai uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu.
12. Samaksa par mēneša laikā atprečotajiem taloniem tiek veikta pēc rēķina
saņemšanas no veikala, kurā uzrādīts kopējais talonu skaits un summa.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Nīcas novada domē.
14. Nīcas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas.
IV. Noteikumu spēkā stāšanās kārtība
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Nīcas novada domes
informatīvajā izdevumā „Nīcas novada vēstis”.
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