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GROZĪJUMI VECUMNIEKU NOVADA DOMES 2010.GADA 24.MARTA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.5 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU
VECUMNIEKU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības likuma”
35.panta trešo, ceturto un piekto daļu
Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku
novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.2. punktu šādā redakcijā:
„Ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei (malkas, ogles u.c.) ir Ls 100.00
vienreiz gadā. Pabalsts var tikt piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).”
3. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai ir Ls 100.00 vienreiz gadā komunālo maksājumu
veikšanai. Pabalsts tiek pārskaitīts komunālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja
norādījumiem.”
4. Izteikt saistošo noteikumu 8.1. punktu šādā redakcijā:
„Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm vai personām, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs tiek piešķirts ar Vecumnieku
novada domes Sociālā dienesta komisijas lēmumu, ja ģimene atbilst trūcīgas ģimenes statusam, kā
arī ģimenēm, kurām pēc Sociālā dienesta darbinieku izvērtēšanas ir nepieciešams piešķirt pabalstu
bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri mācās
Vecumnieku novada vispārizglītojošajās skolās.”
6. Papildināt saistošo noteikumu 10.punktu ar 10.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„10.12.Vecumnieku novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas atbilstību
trūcīgās ģimenes/personas statusam:
10.12.1. par attiecināmiem īpašumiem nav uzskatāmi zeme un/vai mežs ar kopējo platību līdz 3 ha,
ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību apmierināšanai;
10.12.2. par attiecināmu īpašumu ir uzskatāms zeme un/vai mežs platībā vairāk par 3 hektāriem.
10.12.3. par īpašumu ir uzskatāmas ēkas, izņemot Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.2.punktā
noteiktos gadījumus;
10.12.4. Ģimenēm/personām, kurām ir 10.12.2.; 10.12.3.apakšpunktā minētie īpašumi, nepiešķir
trūcīgās ģimenes/personas statusu un sociālās palīdzības pabalstus.”
7. Papildināt saistošo noteikumu 10.punktu ar 10.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Lai saņemtu maznodrošinātas personas statusu, klients vai viņa pilnvarota persona (pilnvarai nav
obligāts notariāls apliecinājums) iesniedz Sociālajam dienestam 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.”
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sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā””
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Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” nepieciešami, lai precizētu
maznodrošinātas personas statusa piešķiršanas prasības un noteiktu
kritērijus īpašumiem, kurus ņemt vai neņemt vērā nosakot trūcīgas
personas/ģimenes statusu, kā arī nosaka palielinājumu dzīvokļa
pabalstam. Grozījumi precizē to bērnu loku, kuriem tiek segti
ēdināšanas izdevumi vispārizglītojošās skolās Vecumnieku novadā.
1.2. Grozījumi saistošajos noteikumos precizē to ienākumu līmeni, kāds
nepieciešams, lai noteiktu trūcīgas personas vai ģimenes statusu.
2.1.Noteikumi nosaka:
2.1.1. kritērijus īpašumiem, kuri tiks ņemti vērā nosakot trūcīgas
personas/ģimenes statusu;
2.1.2. kārtību kādā var saņemt maznodrošinātas personas statusu;
2.1.3. palielinājumu dzīvokļa pabalstam līdz Ls 100 vienai
mājsaimniecībai gadā;
2.1.4.nosacījumus pabalstam par bērnu ēdināšanas izdevumu segšanu
Vecumnieku novada vispārizglītojošajās skolās;
2.1.5. ka ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru
kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni.
2.2.Noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada pašvaldības
teritorijā un atteicas uz visiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem.
3.1.Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekme uz pašvaldības
budžetu netiks radīta.
3.2.Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešamību
veidot jaunas darba vietas.
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības
iestāde „Vecumnieku novada domes Sociālais dienests”

6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti

6.1.Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 5.daļa.
6.2. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

7.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
sociālā darba speciālistiem, kuri uzklausījuši klientu ieteikumus, kā arī
ar Vecumnieku novada domes speciālistiem un Domes deputātiem.
7.2.Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi saitīti ar
dzīvokļa pabalsta palielinājumu un kritēriju noteikšanu īpašumiem.
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