2018.gada 11.janvārī

Siguldā

Nr.1

Siguldas novada pašvaldības domes
sēdes protokols
Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.
Piedalās deputāti: Uģis Mitrevics, Jānis Strautmanis, Rūdolfs Kalvāns, Eva Viļķina, Ivo Alksnis,
Ņina Balode, Katrīna Leitāne, Indra Ozoliņa, Inese Zagorska, Elīna Gruzniņa, Mārtiņš Zīverts, Reinis
Ādamsons.
Nepiedalās: Dainis Dukurs, Jānis Zilvers – atrodas ārpus Latvijas, Līga Sausiņa – darba noslogotības
dēļ.
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes juriste Inese Lazdāne,
Finanšu pārvaldes vadītāja Dace Matuseviča, Iekšējā tiesiskuma un lietderības auditore Laura Līne,
Sociālā dienesta juriste Zareta Lāce, vecākais datortīklu administrators Dzintars Strads.
Protokolē: domes juriste Madara Zeltiņa.
Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēde atklāta plkst.16.05.
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.
Pirms sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas sēdes vadītājs lūdz papildināt sēdes darba kārtību ar
1 (vienu) papildjautājumu: Nr.2 “Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, R,Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina,
K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. papildināt sēdes darba kārtību ar šādu jautājumu:
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu
Nr.32 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu.

1.§
Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 18.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Ziņo: Finanšu pārvaldes vadītāja D.Matuseviča
Izskatījusi iesniegto saistošo noteikumu projektu, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību
budžetiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu,
kā arī saskaņā ar Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra atzinumu (prot. Nr.1, 1.§), atklāti balsojot,
ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, R,Kalvāns, Ņ.Balode, E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis,
I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Siguldas novada pašvaldības
budžetu 2017.gadam””;
2. trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.§
Par Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošo noteikumu Nr.32
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” precizēšanu
Ziņo: Sociālā dienesta juriste Z.Lāce
[1] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piekto 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.punktu,
30.punktu, 31.punktu un 311. punktu un 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. un 15.punktu Siguldas novada
pašvaldības dome 2017.gada 30.novembrī apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.32 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā”, turpmāk – saistošie noteikumi. Minētie saistošie noteikumi atbilstoši
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta otrajai daļai, tika nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
[2] Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar 2017.gada 13.decembra vēstuli Nr.118/9603 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.32” informējusi, ka saistošos noteikumus ir izvērtējusi un
pieņēmusi to zināšanai (pozitīvs atzinums). Vienlaikus lūgusi:
[2.1] saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu papildināt ar norādi uz Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.857 “Audžuģimenes noteikumi”43.punktu, kas paredz, ka
pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no
tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni;
[2.2] svītrot saistošo noteikumu 14.punktu, kurā ir paredzēts, ka pilnīgai ienākumu un materiālā
stāvokļa novērtēšanai, sociālais darbinieks aizpilda Iztikas līdzekļu deklarāciju un pamatojoties uz
iegūto informāciju un iesniegtajiem dokumentiem pārbauda minētajā punktā noteikto informāciju.
Ministrijas ieskatā saistošajos noteikumos 14.punktā noteiktais dublē Ministru kabineta 2010.gada
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30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu" normas (turpmāk – MK noteikumi Nr. 299);
[2.3] pārskatīt saistošo noteikumu 19. punktu un svītrot minētā punkta apakšpunktus, kas dublē
MK noteikumus Nr.299 19.punktu, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī;
[2.4] svītrot saistošo noteikumu 22.2.apakšpunktu, kas paredz papildus nosacījumu, lai ģimeni
(personu) atzītu par trūcīgu vai maznodrošinātu, ka personai vai tās ģimenes locekļi nevar būt
izsnieguši aizdevumu lielāku par divu minimālo valstī noteikto mēneša darba algu apmēru. Ministrijas
ieskatā materiālās situācijas izvērtēšanas kritērijiem ir jābūt vienādiem gan trūcīgām, gan
maznodrošinātām ģimenēm (personām) un atšķirīgi pašvaldībai jānosaka vienīgi ienākumu līmenis;
[2.5] svītrot saistošo noteikumu 23.punktā vārdu „atlīdzības”, jo pabalsts ministrijas ieskatā nav
uzskatāms par atlīdzību;
[2.6] precizēt saistošo noteikumu 6.1.apakšnodaļu, kurā noteikts pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Ministrija norāda, ka saskaņā ar 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
saistošajos noteikumos jābūt noteiktam, kurā mēneša datumā tiks izmaksāts konkrētais pabalsts;
[2.7] svītrot saistošo noteikumu 6.5.apakšnodaļu, kurā noteikta pabalsta saņemšanas kārtība
krīzes situācijā ēdināšanai un 7.2. apakšnodaļu, kurā noteikta pabalsta saņemšanas kārtība dokumentu
kārtošanai, kā arī svītrot saistošo noteikumu 23.1.5. un 23.2.2. apakšpunktu, kur paredzēts minēto
pabalstu uzskaitījums. Ministrijas ieskatā minētie pabalsti nav uzskatāmi par sociālās palīdzības
pabalstiem, bet, gan par pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu;
[2.8] precizēt saistošo noteikumu 53.2.apakšpunktu, kur ietverts viens no pašvaldības atlīdzības
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķiršanas atteikuma pamatiem. Ministrijas ieskatā, ka
minētajā gadījumā pašvaldība var atteikt piešķirt atlīdzību tikai tajos gadījumos, kad sniegtās
nepatiesās ziņas ietekmē tiesības saņemt atlīdzību;
[2.9] svītrot saistošo noteikumu 74. punktu, jo ministrijas ieskatā, pašvaldībai nav tiesiska
pamata uzlikt pienākumu iesniegt Sociālajā dienestā pārskatu par piešķirto līdzekļu izlietojumu
bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam.
[3] Siguldas novada pašvaldība, izvērtējot saistošos noteikumus kopsakarā ar atzinumā minēto,
ņem vērā [2.1], [2.8] un [2.9] punkta ieteikumus un pārējos [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [2.6], [2.7] punktu
ieteikumus neatbalsta:
[3.1] saistošo noteikumu 14.punkta saturs nedublē MK noteikumu Nr. 299 6. un 7. punktu.
Saistošo noteikumu 14.punkts un tā apakšpunkti paredz detalizētu informāciju, ko Siguldas novada
pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pārbauda, pamatojoties uz iegūto
informāciju un iesniegtajiem dokumentiem, lai sniegtu iesnieguma iesniedzējam pieprasīto sociālo
palīdzību saskaņā ar saistošajiem noteikumiem. MK noteikumu Nr.299 6., 7. punkts kā arī 13.2 un
13.3 punkts nesniedz tik izsmeļošu informāciju kā saistošo noteikumu 14.punkts, par to, kāda
informācija ir pārbaudāma iesnieguma par sociālās palīdzības sniegšanu saņemšanas gadījumā.
Turklāt saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta astotajā daļā noteikto, valsts pārvaldi
organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. saistošie noteikumi izstrādāti tā, lai Sociālā
dienesta klientam tie būtu vieglāk uztverami un saprotami;
[3.2] par saistošo noteikumu 19.punktu: saistošo noteikumu 19.punktā ir sniegts kritēriju
uzskaitījums par to, kas netiek uzskatīts par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. Šis uzskaitījums tiek attiecināts ne tikai uz
trūcīgām ģimenēm (personām), bet arī maznodrošinātām ģimenēm (personām). Labklājības ministrija
metodiskajā materiālā Latvijas pašvaldībām norādīja, ka materiālās situācijas izvērtēšanas principiem
jābūt vienādiem gan trūcīgām, gan maznodrošinātām ģimenēm (personām), atšķirīgu no trūcīgā
ienākuma līmeņa pašvaldībai jānosaka vienīgi maznodrošinātā ienākuma līmenis. Saistošo noteikumu
19.punkta apakšpunktos ir paredzēti labvēlīgāki nosacījumi trūcīgām ģimenēm (personām) statusa
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piešķiršanai, nekā to paredz MK noteikumi Nr.299. Siguldas novada pašvaldība ir izmantojusi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrajā daļā noteikto pašvaldības tiesību saistošajos
noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu. Ar
saistošajiem noteikumiem paredzēts nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret ģimenēm (personām), kuras
pretendē uz valsts noteikta trūcīgas ģimenes (personas) statusa saņemšanu un Siguldas novada
pašvaldības domes noteikto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanu;
[3.3] par saistošo noteikumu 22.2.apakšpunktu: ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 34.panta pirmajā daļā noteikto pašvaldību sociālo dienestu pienākumu izvērtēt
personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un citus materiālos resursus pirms dienests lemj par
sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu personai, kas pabalstu pieprasījusi. Turklāt Valsts kontroles
likumības revīzijas ziņojumā “Siguldas novada pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un
efektivitāte” noteikts pienākums Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam izvērtēt ne vien
personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, bet arī citus materiālos resursus, t.sk. personas (ģimenes)
izsniegtos aizdevumus sociālās palīdzības pieprasīšanas gadījumā.
[3.4] par saistošo noteikumu 23.punktu: saistošo noteikumu 7.3.apakšnodaļā „Pašvaldības
atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu” noteikta pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes,
pienākumu veikšanu. Šāda rakstura pabalsts kā atlīdzība minēts gan Valsts sociālo pabalstu likuma
11.pantā , gan Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 „Kārtība, kādā piešķir
un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu’’. Minētais likums paredz, ka atlīdzību
par audžuģimenes (izņemot specializēto audžuģimeni) pienākumu pildīšanu piešķir audžuģimenes
loceklim (personai), kurš normatīvajos aktos par audžuģimenēm noteiktajā kārtībā ieguvis
audžuģimenes statusu un kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un
audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs ir
atkarīgs no bērnu skaita audžuģimenē. Savukārt saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un
izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, atlīdzības apmēru un tās pārskatīšanas
kārtību, kā arī dokumentus, kas nepieciešami atlīdzības saņemšanai. Minētais norāda, ka arī atlīdzība
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiek uzskatīta par pabalstu;
[3.5] par saistošo noteikumu 6.1.apakšnodaļu: 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.punkts paredz, ka pabalstu
garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk – GMI) nodrošināšanai izmaksā par kārtējo mēnesi
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā. Saistošo noteikumu 24.punkta otrais teikums
noteic, ka pašvaldība GMI izmaksā 1 (vienu) reizi mēnesī piešķirtā trūcīgas ģimenes (personas) statusa
periodā. Noteikumi neuzliek par pienākumu saistošajos noteikumos paredzēt konkrētu datumu GMI
izmaksai;
[3.6] par saistošo noteikumu 6.5., 7.2.apaksnodaļu un 23.1.5. un 23.2.2.apakšpunktu: Attiecībā
par pabalstu dokumenti kārtošanai norādāms, ka Labklājības ministrija metodiskajā materiālā Latvijas
pašvaldībām norādījusi, ka pabalsti var tikt uzskatīti par sociālās palīdzības pabalstiem, ja izpildās divi
obligātie nosacījumi:
[3.6.1] materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana trūcīgā vai maznodrošinātā
statusam;
[3.6.2] saistošajos noteikumos noteiktais pabalsta mērķis ir viena no likumā minētajām
pamatvajadzībām.
Pabalsts dokumentu kārtošanai ir ietverts saistošajos noteikumos, jo tas tiek piešķirts GMI
saņēmējiem, izvērtējot to ienākumu līmeni. Šis pabalsts nepieciešams, lai persona varētu nodrošināt
sev likumā noteiktās pamatvajadzības (piemēram, bez personas apliecinoša dokumenta persona nevar
saņemt pabalstu veselības aprūpei, ēdināšanai, mājoklim, izglītībai u.tml.). Materiālās palīdzības
pabalstus pašvaldība piešķir neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
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Kā Labklājības ministrija norāda, izņēmums no sociālās palīdzības pamatprincipu viedokļa
likumā ir noteikts pabalsts krīzes situācijā, kas uzskatāms par sociālās palīdzības pabalstu. Saistošajos
noteikumos noteiktais pabalsts krīzes situācijā, gan pabalsts krīzes situācijā ēdināšanai tiek piešķirts ar
vienu mērķi - nodrošināt ģimenes (personas) pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības
aprūpe, kā arī obligātā izglītība.
Pamatojoties uz iepriekšminēto, ievērojot Sociālās komitejas 2018.gada 4.janvāra atzinumu
(prot. Nr.1, 1.§), atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (U.Mitrevics, J.Strautmanis, R,Kalvāns, Ņ.Balode,
E.Viļķina, K.Leitāne, I.Alksnis, I.Ozoliņa, E.Gruzniņa, I.Zagorska, M.Zīverts, R.Ādamsons), pret –
nav, atturas – nav, dome nolemj:
1. izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” šādus precizējumus:
1.1. papildināt tiesisko pamatojumu ar norādi uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”43.punktu;
1.2. izteikt 53.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “53.2. sniegtas nepatiesas ziņas, kas ietekmē personas
tiesības saņemt šo atlīdzību”;
1.3. svītrot 74.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju;
2. nosūtīt precizētos saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.16.25
Nākamā domes sēde notiks 2018.gada 25.janvārī plkst.16.00.
Sēdi vadīja:

(personiskais paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja:

(personiskais paraksts)

Madara Zeltiņa
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