MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2021.gada 20.janvārī

Nr.2/2021
/20.01.2021. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.1.15/

Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības domes 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 dzīvokļa jautājumu risināšanā”25.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izdarīt Mazsalacas novada domes 2013. gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk - noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Svītrot no noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, trešo un ceturto 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.
2. Papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 14.panta sesto daļu, Ministru Kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi
Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības
saņemšanu” 13.punktu.”
3. Noteikumu 4.punktu izteikt šādā redakcijā :
“4. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir
deklarējušas pamata dzīvesvietu Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk –
dzīvesvieta) un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 272.00 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190.00 euro pārējām personām (trūcīga persona vai
mājsaimniecība) ,vai arī nepārsniedz 327.00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 229.00 euro pārējām personām mājsaimniecībā (maznodrošināta persona vai mājsaimniecība).”
4. Noteikumu 5.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“5.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts”.
5. Svītrot Noteikumu 5.5.punktu.
6. Svītrot Noteikumu 6.punktā ciparus “5.6” un vārdus “lūdzot 5.5.apakšpunktā minēto
pabalstu, nav jāiesniedz arī iesniegums”.
7. Svītrot Noteikumu 11.punktu.
8. Noteikumu 13.punktu izteikt šādā redakcijā:
“13. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, persona aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk – deklarācija) saskaņā ar Ministru Kabineta 2020.gada 17.decembra
noteikumu Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” 2.pielikumu.”
9. Noteikumu 17. un 18. punktu izteikt šādā redakcijā:
“17. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam
savstarpēji vienojoties ar klientu, darbspējīgos klientus iesaistot darba prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas pasākumos līdz 15 stundām nedēļā.
18. Līgums par darba prasmju saglabāšanu un atjaunošanu tiek sastādīts divos eksemplāros,
no kuriem viens glabājas pie klienta, bet otrs Sociālajā dienestā.”
10. Noteikumu VIII. nodaļu izteikt šādā redakcijā:
“ VIII. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts”
11. Noteikumu 22. un 23.punktu izteikt šādā redakcijā:
“22. Pašvaldībā tiek piemērots valstī garantētais minimālais ienākumu slieksnis 109.00 euro
pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76.00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
23. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā mājsaimniecībai (personai), kurai noteikta atbilstība
trūcīgas mājsaimniecības statusam atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu.”
12.
13.
14.
15.

Svītrot Noteikumu 24.punktu.
Svītrot Noteikumu XII nodaļu.
Svītrot Noteikumu XIV nodaļu.
Noteikumu 50.punktu izteikt šādā redakcijā:

“50. Tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Mazsalacas novada pamata dzīvesvietu
deklarējušām personām (mājsaimniecībām), kuras atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām
personām (mājsaimniecībām), pensionāriem, kuru ienākumi ir mazāki par 250.00 euro mēnesī,
personām ar 1., 2. un 3.grupas invaliditāti, un bērniem ar invaliditāti.”

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis
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Mazsalacas novada pašvaldības domes 2021.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2/2021
"Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Informācija

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi likumā “Par sociālo drošību”
un “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības” likumā. Ar likuma spēku ir
noteikts, ka minimālais ienākuma slieksnis nevar būt zemāks par 109 euro.
Spēkā stājas arī Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un
sociālās palīdzības saņemšanu”, ar kuru stāšanos spēkā, spēku zaudē
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.
Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus un precizējumus Mazsalacas
novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22
"Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
(turpmāk - saistošie noteikumi).
No Noteikumiem svītroti pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības
2. Īss saistošo
noteikumu projekta palikušajiem bērniem, kuri sasniedz pilngadību, jo ir izdoti atsevišķi
noteikumi, pamatojoties uz Tiesībsarga ieteikumu.
satura izklāsts
Veikti precizējumi normatīvajā regulējumā.
Noteikumos
noteikts
trūcīgas
un
maznodrošinātas
personas
mājsaimniecības slieksnis – attiecīgi 272.00 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 190.00 euro pārējām personām (trūcīga persona
vai mājsaimniecība), vai arī nepārsniedz 327.00 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā
un 229.00 euro (maznodrošināta persona
(mājsaimniecība).
Pašvaldībā tiek piemērots valstī garantētais minimālais ienākumu slieksnis
109.00 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76.00 euro
pārējām personām mājsaimniecībā.

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - plānojot 2021.gada
plānoto projekta
budžetu, tika ņemti vērā normatīvos aktos noteikto pabalstu apmēri, veikti
ietekmi uz
aprēķini. Prognozējamais pieaugums -10% -15%.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sociāli
ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc būtības.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mazsalacas novada Sociālais dienests.
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Iesniegums iesniedzams Mazsalacas novada Sociālajā dienestā, Parka iela
31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis
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