MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
19.11.2020.

Nr.20/2020
/19.11.2020. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.17.14/

Grozījumi Mazsalacas novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5
”Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Mazsalacas novada domes 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), šādus grozījumus:
1. Noteikumu 1.3. punktu papildināt ar 1.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3.7.Materiāls atbalsts malkas iegādei personām ar 1.un 2.grupas invaliditāti un politiski
represētām personām .”
2. Papildināt noteikumus ar 35. nodaļu šādā redakcijā:
“35. Materiāls atbalsts malkas iegādei personām ar 1.vai 2 .grupas invaliditāti un politiski
represētām personām”
35.1. Materiālo atbalstu malkas iegādei piešķir mājsaimniecībām, kur kāds no ģimenes
locekļiem ir ar 1.un 2.grupas invaliditāti vai politiski represētā persona.
35.2. Materiālo atbalstu piešķir reizi gadā 120,00 euro apmērā, pamatojoties uz personas
iesniegumu.
35.3. 35.1. apakšpunktā minēto materiālo atbalstu piešķir, ja minētajiem mērķiem ģimene
nesaņem sociālās palīdzības pabalstus.”

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.20/2020 “Grozījumi Mazsalacas novada
domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par materiālo atbalstu
Mazsalacas novada pašvaldībā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mazsalacā
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības iniciatīva atsevišķu iedzīvotāju grupu – personu ar 1.un
2.grupas invaliditāti un politiski represēto personu iekļaušana
atbalsta saņemšanai malkas iegādei

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistībā ar 2020.gada 19.novembra grozījumiem Mazsalacas
novada pašvaldības domes 2013. gada 20.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas
novada pašvaldībā”, no saistošajiem noteikumiem tiek izslēgta
dzīvokļa pabalsta saņemšana ģimenēm (mājsaimniecībām), kur
kāds no ģimenes locekļiem ir ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.
Savukārt 2020.gada 19.novembrī pieņemtie saistošie noteikumi
Nr.20/2020 “Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada
pašvaldībā” paredz iekļaut materiālā atbalsta sniegšanu malkas
iegādei šādām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: personām ar
1.(63 personas) un 2.grupas (159 personas) invaliditāti un politiski
represētām personām (26 personas). Materiālā atbalsta mērķissniegt atbalstu tām personām (ģimenēm), kuras nesaņem sociālās
palīdzības pabalstus.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

2021.gada budžetā minētajam mērķim papildus nepieciešami līdzekļi
3120,00 euro.

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas. Noteikumus
piemēros Mazsalacas novada Sociālais dienests

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas veiktas ar Latvijas Politiski represētās apvienības
Mazsalacas nodaļas biedriem.
Noteikumu projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu,
ņemot vērā minēto institūciju amatpersonu priekšlikumus un
kompetences.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

