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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
21.12.2016.

Nr.11
/21.12.2016. lēmums Nr.23.39/

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
35.panta 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., 29., 30., 31., un 31¹.punktiem,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1.Izdarīt 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālā palīdzības
pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”, turpmāk – noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Noteikumu 4.punktā skaitli “213,43” aizstāt ar “250,00”
1.2. Izslēgt 4.4.punktu .
1.3.Papildināt 5.punktu ar jaunu apakšpunktu 5.10
“5.10.ēdināšanas pabalsts pieaugušajām personām natūrā “
1.4. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
„38. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgajām ģimenēm, maznodrošinātajām ģimenēm,
audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni vai bērns, kurš sasniedzis
pilngadību, bet turpina pilna laika mācības līdz 24 gadu vecumam, ja lēmumu par ārpus ģimenes
aprūpi pieņēmusi Mazsalacas novada bāriņtiesa.”
1.5. No 38.2.punkta svītrot vārdus “Ramatas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas”
1.6. Izteikt 38.4.punktu šādā redakcijā:
„38.4. Neizvērtējot ģimenes ienākumus ēdināšanas izdevumu apmaksu nodrošināt
aizbildnībā un audžuģimenē esošajiem bērniem jebkurā mācību iestādē vai pirmskolas izglītības
iestādē, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Mazsalacas novada bāriņtiesa, un
bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kurās aug vismaz 3 nepilngadīgi bērni, tai skaitā ir bērns, kurš
sasniedzis pilngadību, bet turpina pilna laika mācības un, no kuriem vismaz 2 bērni apmeklē
novada pašvaldības mācību vai pirmskolas izglītības iestādes.”
1.7. Noteikumu 42.1.punktā skaitli “100.00”aizstāt ar “150.00”:
1.8. Noteikumu 42.2.punktā skaitli “43.00”aizstāt ar “50.00”
1.9. 49.punktu papildināt ar jaunu apakšpunktu 49.4.:

“49.4. par ārsniecības pakalpojumiem, zobārsniecības pakalpojumiem, medikamentu
iegādi”
1.10. Papildināt ar 53.1 punktu un to izteikt šadā redakcijā:
“53.1 Pabalstu par ārsniecības pakalpojumiem, zobārsniecības pakalpojumiem vai
medikamentu iegādi piešķir 50% apmērā no samaksātās summas, bet ne vairāk kā 72.00 euro
vienai personai gadā.”
1.11. Papildināt noteikumus ar jaunu nodaļu – XVII 1. Ēdināšanas pabalsts pieaugušajām
personām natūrā un apakšpunktus šādā redakcijā:
“571. Pabalsts tiek piešķirts personai, kura pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības pēc ēdiena, bet sadarbojas ar sociālo dienestu, ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas
plāns, aktīvi iesaistās savas situācijas uzlabošanā .
572. Pabalsts tiek piešķirts divas reizes gadā uz 3 mēnešiem - janvārī, februārī, martā un
oktobrī, novembrī, decembrī.
573 Pabalsts tiek piešķirts natūrā – pārtikas talona silta ēdiena saņemšanai līdzņemšanai (trīs
reizes nedēļā) ēdināšanas iestādē.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas informatīvajā
izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.

Domes priekšsēdētājs
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Saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumu 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos
Nr.22 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mazsalacā
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma
raksta daļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss
izklāsts

projekta

Nepieciešami grozījumi saistošos noteikumos Nr.22 “ Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mazsalacas novadā” , jo nosakāms
paaugstināts ienākumu līmenis maznodrošinātai ģimenei, saistībā
ar minimālās algas palielināšanu valstī palielināms pabalsta
apmērs audžuģimenēm, veicami vairāki precizējumi pašreizējā
regulējumā, kā arī
ir nepieciešamība pēc jauniem pabalstu
veidiem
satura Par atbalsta pasākumiem audžu ģimenēm par pamatu ņemams
kritērijs –„ lēmumu par ievietošanu pieņēmusi Mazsalacas novada
bāriņtiesa”, kā arī palielināms pabalsta apmērs audžuģimenei no
143.00 euro uz 200.00 euro. Tiek palielināts slieksnis
maznodrošinātā statusa piešķiršanai no 213.43 euro uz 250.00
euro.
Ieviests jauns atbalsta veids- ēdināšanas pabalsts pieaugušajām
personām natūrā tām personām, kas pašas nevar nodrošināt savas
pamatvajadzības pēc ēdiena, sniedzams atbalsts 6 mēnešus,
izsniedzot siltu ēdienu 3 reizes nedēļā.
Veselības aprūpes pabalstam noteikts papildus punkts – atbalstu
ārsniecības pakalpojumiem, zobārsniecības pakalpojumiem,
medikamentu iegādei” līdz 72.00 euro vienam cilvēkam.
Izslēgts 4.4.punkts, jo 2010.gada 30.marta Ministru kabinieta
noteikumos Nr. 299 2.pantā noteikts, kad ģimene atzīstama par
trūcīgu, un nav minētas parādsaistības kā šķērslis statusa
noteikšanai.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

2017.gada budžetā minētajiem mērķiem papildus plānojami
8000.00 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 pašvaldības Sociālais dienests
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6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, bet ņemti vērā
iedzīvotāju ierosinājumi no anketēšanas, deputātu ieteikumi.
Noteikumu projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu,
nevalstiskajām organizācijām, ņemot vērā minēto institūciju
amatpersonu priekšlikumus un kompetences.
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