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APSTIPRINĀTI
Vecumnieku novada Domes
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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2017.gada 22.novembrī

Nr.9

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 ceturto un piekto daļu un
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sesto daļu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.9.3. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.”
2. Izteikt IV. nodaļu šādā redakcijā:
“4.1. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai):
4.1.1. kura atzīta par trūcīgu;
4.1.2. kura atzīta par maznodrošinātu.
4.2. Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu un kurināmā iegādi.
Ģimenei (personai) tiek piešķirts viens no pabalsta veidiem.
4.3. Dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei (personai) kurināmā iegādei (malka, ogles
u.c.) vai komunālo pakalpojumu apmaksai ir 185,00 euro vienreiz gadā. Pabalsts
var tikt piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā). Dzīvokļa pabalsts par komunālajiem
pakalpojumiem tiek pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta
pieprasītāja norādījumiem.
4.4. Dzīvokļa pabalsta apmērs maznodrošinātai ģimenei (personai) ir 60% apmērā no
dzīvokļa pabalsta, kāds noteikts trūcīgām personām. Pabalsts var tikt piešķirts natūrā
(ar uzskaiti naudā). Dzīvokļa pabalsts par komunālajiem pakalpojumiem tiek
pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja
norādījumiem.”
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3. Svītrot 8.2.2.apakšpunktu.
4. Svītrot 10.12.punktu un 10.12.1.apakšpunktu.
5. Svītrot 10.15.punktu.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

G.Kalniņš

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2017.gada 22.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2017.gada 22.novembrī
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” izstrādāti, lai precizētu
nosacījumus dzīvokļa pabalsta saņemšanai un izslēgtu atsevišķus
punktus, kuri vairs nebūs aktuāli, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, kad
1. Projekta
stāsies spēkā grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās
nepieciešamības
palīdzības likumā”, likums spēkā no 2003.gada 1.janvāra, un
pamatojums
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi)
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” nosaka, ka:
1. 2.9.3.apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā - “Vienreizējs
pabalsts krīzes situācijā”, jo Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma grozījumi paredz noteikt pabalstu krīzes situācijā,
kas aizstāj vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā.
2. Izteikt IV. nodaļu šādā redakcijā:
“4.1.Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai):
4.1.kura atzīta par trūcīgu;
4.2.kura atzīta par maznodrošinātu.
4.2.Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu un
2. Īss projekta satura kurināmā iegādi. Ģimenei (personai) tiek piešķirts viens no pabalsta
izklāsts
veidiem.
4.3.Dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei (personai)
kurināmā iegādei (malka, ogles u.c.) vai komunālo pakalpojumu
apmaksai ir 185,00 euro vienreiz gadā. Pabalsts var tikt piešķirts
natūrā (ar uzskaiti naudā). Dzīvokļa pabalsts par komunālajiem
pakalpojumiem tiek pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem
pēc pabalsta pieprasītāja norādījumiem.
4.4.Dzīvokļa pabalsta apmērs maznodrošinātai ģimenei (personai)
ir 60% apmērā no dzīvokļa pabalsta, kāds noteikts trūcīgām
personām. Pabalsts var tikt piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).
Dzīvokļa pabalsts par komunālajiem pakalpojumiem tiek pārskaitīts
komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja
norādījumiem.”
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3. Svītrot 8.2.2.apakšpunktu, jo minētā pabalsta mērķis nav
pamatvajadzību nodrošināšana, bet gan pašvaldībās brīvā iniciatīva.
4. Svītrot 10.12.punktu un 10.12.1.apakšpunktu, jo grozījumi
Ministru kabineta noteikumos paredz, ka par nekustamo īpašumu
nav uzskatāma zeme, kas nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), kas
iepriekš Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos bija
3 ha.
5. Svītrot 10.15.punktu, jo grozījumi Ministru kabineta
noteikumos paredz, ka par īpašumu nav uzskatāma kustāma manta
- mehāniskie transporta līdzekļi - ne vairāk kā viena vienība
ģimenei (persona), kas iepriekš Vecumnieku novada Domes
saistošajos noteikumos bija viena garāža, viens automobilis un
viens motocikls ģimenei (personai).
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1.Saistošo noteikumu īstenošana neradīs finansiālu ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
3.2.Lai
nodrošinātu
saistošo
noteikumu
nepieciešamības veidot jaunas amata vietas.

izpildi,

nav

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

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta otrā
un piektā daļa un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta sestā daļa.

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
potenciālajiem pabalsta saņēmējiem.
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