MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 25446604, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2019.gada 18.septembrī

Nr.11/2019
/18.09.2019. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.12.13/
Precizēti 16.10.2019. ar domes lēmumu Nr.14.10

Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
“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” 27., 30., 31., un 31¹.punktiem,
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.punktu
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu
Izdarīt 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālā palīdzības pabalstiem
Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), šādus grozījumus:
1.Svītrot noteikumos atsauci uz
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

2. Svītrot noteikumu 5.6.punktu.

3. Svītrot no noteikumu 6.punktā atsauci uz 5.6.apakšpunktu.”
4. Saistošo noteikumu 31.punktu izteikt šādā redakcijā:
“31. Pabalstu piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, pamatojoties uz prasītāja iesniegumu
un krīzes situāciju pamatojošiem dokumentiem (piemēram, izziņu, aktu, protokolu), kas saņemti ne
vēlāk kā triju mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās mēneša. Ja ģimene (persona) objektīvu

iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, persona iesniedz sociālajā
dienestā dokumentu, kas to apliecina”
5. Svītrot noteikumu 38.6 punktu.
6.. Svītrot noteikumu XIII. nodaļu un tās apakšpunktus.
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2019. gada 18.septembra saistošo noteikumu Nr.11/2019 “Grozījumi 2013.gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada
pašvaldībā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mazsalacā
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novadā” ir izstrādāti ņemot
vērā Latvijas Republikas tiesībsarga norādījumus un ieteikumus.
Atbalsts audžuģimenēm noteikts atsevišķi izdotajos saistošajos
noteikumos
“Mazsalacas
novada
pašvaldības
palīdzība
audžuģimenei“
Noteikumi precizējami, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga
2019.gada 22.marta vēstulē Nr.6-1/497 izteiktos iebildumus par
atsevišķu saistošo noteikumu normu neatbilstību augstāka juridiska
spēka tiesību normām.
Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novadā” (turpmāk
saistošie noteikumi Nr.22) paredz, ka no saistošajiem noteikumiem
Nr.22 tiek izslēgtas normas, saskaņā ar kurām pārtrauc sniegt
materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai vispārējās izglītības
iestādē, ja izglītojamais pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības
noteikumus vai bez attaisnota iemesla kavējis mācības 3 dienas
mēnesī vai 20 stundas semestrī (septembris, decembris un janvārismaijs) un vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās
problēmas risināšanā .
Svītrota noteikumu XIII nodaļa ar apakšpunktiem, jo izdoti jauni
saistošie noteikumi.
2019.gada budžetā minētajiem mērķiem papildus līdzekļi nav
nepieciešami.

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
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav ietekmes.

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus
piemēros Mazsalacas novada Sociālais dienests.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
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