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Nr. 1
(Protokols Nr. 2, 4. §)
Galīgā redakcija
(Protokols Nr. 4, 2. §)

Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos
Nr.5 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VECUMNIEKU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35.panta otro, ceturto un piekto daļu, pārejas noteikumu
37.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sesto daļu un 25.2 pantu, Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu, 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. un 15.punktu
(Grozīts ar Vecumnieku novada Domes 2018.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 10
un Vecumnieku novada Domes 2020.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.3 )
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu,
36. panta sesto daļu, Pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 25.2 pantu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu”.
2. 1.punktā:
svītrot 1.2.apakšpunktu;
izteikt 1.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
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“1.9. Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss Vecumnieku novadā tiek noteikts
mājsaimniecībām, kuru ienākumu slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā
ir 327 euro un pārējām personām mājsaimniecībā 229 euro.”
izteikt 1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.13. Mājsaimniecība — vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz
izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi.”
3. 2. punktā:
izteikt 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.9. Valsts noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi:
2.9.1. Pamata sociālās palīdzības pabalsti:
2.9.1.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk - GMI);
2.9.1.2. mājokļa pabalsts.
2.9.2. Papildu sociālās palīdzības pabalsti:
2.9.2.1. Pabalsts krīzes situācijā.
2.9.2.2. Pabalsts audžuģimenēm.
2.9.2.3. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības.”
izteikt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.10. Pašvaldības noteiktais papildu sociālās palīdzības pabalsts -pabalsts daļējai
medicīnisko izdevumu apmaksai.”
4. 3. punktā svītrot 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. apakšpunktu.
5. Svītrot VI. nodaļu.
6. 9.1 punktā:
izteikt 91.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.11. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma, zobu
ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c. izdevumu apmaksai) līdz 145,00 euro apmērā
gadā katram mājsaimniecības loceklim. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai, kurai
noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un kura iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida
iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu, un aizpilda noteikta parauga iztikas
līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas ģimenes/personas statusa noteikšanai), un
iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai.”
izteikt 91.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“91.2. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma, zobu
ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c. izdevumu apmaksai) līdz 75,00 euro apmērā
gadā katram mājsaimniecības loceklim. Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai, kurai
noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kura iesniedz Sociālajā dienestā
rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu, un aizpilda noteikta
parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas ģimenes/personas statusa
noteikšanai), un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšanai.”
7. 10. punktā svītrot 10.6., 10.9., 10.13.2.2. apakšpunktu.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem
„Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2021. gada 21. janvārī
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
No 2021. gada 1. janvāra spēkā stājas grozījumi Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumi Nr. 809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu”. Likums nosaka minimālos ienākumu
sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai, un tie ir: garantētā minimālā
ienākuma slieksnis ir 109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai
nākamai personai mājsaimniecībā līdzšinējo 64 euro vienai personai
mēnesī vietā. Savukārt trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis
noteikts 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībai un
190 euro pārējām personām mājsaimniecībā; maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt
ne augstāku par 436 euro pirmajai personai mājsaimniecībā un 305
euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksni. Ņemot vērā minēto, nepieciešami
grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos.
Atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, grozījumu projektā
precizēti sociālās palīdzības pabalstu veidi un nosaukumi.
Noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis:
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis Vecumnieku
novadā mājsaimniecībām, kuru ienākumu slieksnis pirmajai un
vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327 euro un pārējām personām
mājsaimniecībā 229 euro.
Tiek precizēti nosacījumi pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu
apmaksai, nosakot, ka līdz 145 euro apmērā gadā katram
mājsaimniecības loceklim ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurai
noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss. Pabalstu daļējai medicīnisko
izdevumu apmaksai līdz 75 euro apmērā gadā katram mājsaimniecības
loceklim ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurai noteikts
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Tiek svītrots 3.2. apakšpunkts, 3.4. apakšpunkts un VI. nodaļa, jo
spēkā esošais normatīvo aktu regulējums ietver šo pabalstu
saņemšanas kārtību un apmēru.
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Izdevumi atbilstoši plānotajam iestādes budžetam.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Grozījumi saistošajos noteikumos neradīs ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības
iestādes: Vecumnieku novada dome un Vecumnieku novada domes
Sociālais dienests.

6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta otrā,
ceturtā un piektā daļa, pārejas noteikumu 37. punkts un likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sestā daļa un 25.2
pants, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” VI. Nodaļa.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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