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Nr.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 ceturto un piekto daļu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” šādus grozījumus:
1.

Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārda “daļu” ar tekstu
“un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu”.

2.

Svītrot 1.3.punktu.

3.

Izteikt 2.8.punktu šādā redakcijā:
„2.8.Sociālajā dienestā tiek iekārtota klienta lieta, kuru glabā 10 gadus pēc pēdējā
ieraksta.”

4.

Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vienai mājsaimniecībai:
4.1.1. kura atzīta par trūcīgu;
4.1.2. kurā ir vienatnē dzīvojošs pensionārs vai vienatnē dzīvojoša persona ar
invaliditāti un kurai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
4.1.3. kurā ir personas ar invaliditāti vai bērns invalīds un mājsaimniecībai ir
piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.”

5.

Papildināt 4.2.punktu ar 4.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.2.3. dzīvokļa pabalsta apmērs kurināmā iegādei vai komunālo pakalpojumu apmaksai
4.1.2., 4.1.3.apakšpunktos minētajām mājsaimniecībām ir 60% apmērā no dzīvokļa
pabalsta, kāds noteikts trūcīgām personām.”

6.

Izteikt V. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„V. Pabalsts krīzes situācijā.”
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7.

Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:
„5.1. Pabalstu krīzes situācijā (situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no
ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) piešķir
valstī noteiktās minimālās algas apjomā, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, bet
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.”

8.

Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:
„5.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
krīzes situācijas rašanās.”

9.

Izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:
„5.3. Pabalsts netiek piešķirts, ja krīzes situācija radusies ģimenes vai personas vainas dēļ.”

10.

Svītrot 8.2.4.apakšpunktu.

11.

Izteikt 10.13.punktu šādā redakcijā:
„10.13. Lai saņemtu maznodrošinātas personas statusu, klients vai viņa pilnvarota persona
iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu
un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniedz izziņas, kas
nepieciešamas ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai. Materiālais stāvoklis
maznodrošinātas personas statusa piešķiršanai tiek vērtēts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
trūcīgu.”

12.

Papildināt 10.13.punktu ar 10.13.1., 10.13.2. un 10.13.3.apakšpunktiem šādā redakcijā:
„10.13.1. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu no tā kalendārā mēneša, kurā
pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
10.13.2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā
tiek piešķirts:
10.13.2.1. uz laiku līdz trim mēnešiem – ja vismaz viens no palīdzības pieprasītāja
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā;
10.13.2.2. uz laiku līdz sešiem mēnešiem – pārējos gadījumos;
10.13.3. Sociālais dienests informē palīdzības pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt
vai atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Ja maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss tiek piešķirts, palīdzības pieprasītājam tiek izsniegta maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu apliecinoša izziņa. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss netiek piešķirts, palīdzības pieprasītājam tiek izsniegts lēmums, norādot atteikuma
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.”

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2017.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2017.gada 22.februārī
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” izstrādāti, lai precizētu
nosacījumus sociālās palīdzības saņemšanai un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa piešķiršanai.
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” nosaka, ka:
1. Klienta lietu glabā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta.
2. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vienai mājsaimniecībai:
2.1. kura atzīta par trūcīgu;
2.2. kurā ir vienatnē dzīvojošs pensionārs vai vienatnē dzīvojoša
persona ar invaliditāti un kurai ir piešķirts maznodrošinātas
personas statuss;
2.3. kurā ir personas ar invaliditāti vai bērns invalīds un
mājsaimniecībai ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss.
3. Dzīvokļa pabalsta apmērs kurināmā iegādei vai komunālo
pakalpojumu apmaksai 2.2. un 2.3.apakšpunktos minētajām
mājsaimniecībām ir 60% apmērā no dzīvokļa pabalsta, kāds
noteikts trūcīgām personām.
4. Tiek noteikts krīzes situācijas apmērs un kārtība, kādā tiek
piešķirts šis pabalsts.
5. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu no tā kalendārā
mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa pieņemšanu un statuss var tikt noteikts uz laiku
līdz trim mēnešiem – ja vismaz viens no palīdzības pieprasītāja
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā un uz laiku
līdz sešiem mēnešiem – pārējos gadījumos.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošana neradīs finansiālu ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešamību
veidot jaunas amata vietas.
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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.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
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