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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
18.10.2017.

Nr.9/2017
/18.10.2017. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.13.3/
/Precizēti ar 28.12.2017. domes lēmums Nr.17.16/

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 trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa 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 tiesiska pamatojumā svītrot norādi uz Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešo daļu.
1.2. Papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu ar norādi uz šādiem normatīvajiem
aktiem: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro
daļu, 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.
1.3. Noteikumu 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“1.1. krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība”.

1.4. Noteikumu 4.6.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.6.5. Ministru kabineta noteiktā kustamā manta. Daudzbērnu ģimenei – divas vienības,
pārējie transportlīdzekļi, kuri pārvietojas ar cilvēka spēku.”
1.5. Noteikumu 5.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.3.pabalsts krīzes situācijā;”
1.6. Papildināt noteikumus ar 91.punktu”
“91. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā Dienests pieņem 3 darba dienu laikā no visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas.”
1.7. Noteikumu 28.punktā skaitli “100,00”aizstāt ar skaitli “120,00”
1.8. Noteikumu X. nodaļu izteikt šādā redakcijā:
“X. Pabalsts krīzes situācijā”;
1.9. Noteikumu 31.punktu izteikt šādā redakcijā:
“31. Pabalstu piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, pamatojoties uz prasītāja
iesniegumu, kurā aprakstīta krīzes situācija, kas saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
krīzes situācijas rašanās.”
1.10.Noteikumu 32.punktā vārdu “ārkārtas” aizstāt ar vārdu “krīzes”;
1.11. Svītrot noteikumu 34., 35., 36. un 37.punktus;
1.12. Noteikumu 38.punktu izteikt šādā redakcijā:
“38.Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir
nepilngadīgi bērni vai bērns, kurš sasniedzis pilngadību, bet turpina pilna laika mācības līdz 24
gadu vecumam”.
1.12. Noteikumu 38.1. punktā skaitli “22,00”aizstāt ar skaitli “25,00”
1.13. Svītrot noteikumu 38.4. apakšpunktu;
1.14. Papildināt noteikumu 40.2.punktā un 40.3. apakšpunktos aiz skaitļa un vārda “65
euro” ar vārdiem “vai 107 euro bārenim ar invaliditāti kopš bērnības.”
1.16. Noteikumu 40.6 punktu izteikt šādā redakcijā:
“40.6. pastāvīgās dzīves uzsākšanai izmaksā vienreizēju pabalstu 130,00 euro, vai
bārenim ar invaliditāti kopš bērnības 215,00 euro”
1.17. Noteikumu 42.1. punktu izteikt šādā redakcija:
“42.1. pabalsts bērna uzturam
– 150,00 euro (izmaksā katru mēnesi par katru
audžuģimenē ievietoto bērnu vai adoptētājam pirmsadopcijas periodā);
1.18. Papildināt noteikumus ar 42.2.1 punktu”:
“42.2.1 atlīdzības apmērs par audžuģimeņu pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par
mēnesi, tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot summu 115,00 euro
mēnesī.”
1.19. Noteikumu 49.4 un 53.1punktos aiz vārda “medikamenti” papildināt ar vārdiem
“un medicīnas preču”.
1.20.Papildināt noteikumus ar 532.punktu:
“532. Lai saņemtu 531.minēto pabalstu, attaisnojošo dokumentu oriģinālus vai kopijas
(pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus) jāiesniedz par pēdējiem 6 mēnešiem.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.
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2017. gada 18.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2017 “Grozījumi 2013.gada 20.novembra
saistošajos noteikumos Nr.9/2017 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem mazsalacas novada
pašvaldībā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mazsalacā
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1.1.Nepieciešami grozījumi saistošos noteikumos Nr.22 “ Par
sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novadā” saistībā ar
grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā .
1.2. Izpildot Valsts kontroles ieteikumus
likumības revīzijā
“Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”
1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
14.11.2017. vēstulē Nr.1-18/8730 izteiktos iebildumus.
2. Īss projekta satura 2.1. Grozījumi paredzēti Mazsalacas novadā deklarēto personu vai
ģimeņu pamatvajadzību nodrošināšanai.
izklāsts
2.2. Dažādi precizējumi balstīti uz reālām situācijām, ar kurām
saskārušies sociālā darba speciālisti.
2.3.Dzīvokļa pabalsta palielināšana balstīta uz kraso komunālo
pakalpojumu izmaksu celšanos, paplašināts arī saņēmēju loksdaudzbērnu ģimenes, aizbildņu ģimenes , audžuģimenes.
3. Informācija par
2018.gada budžetā minētiem mērķiem papildus plānojami 4000.00
plānoto projekta ietekmi uz euro.
pašvaldības budžetu

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

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

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,
ņemot vērā minēto institūciju amatpersonu priekšlikumus un
kompetences.
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