SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2019.gada ____.___________

Nr._____
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.__, __.§)

Grozījumi 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”
Izdoti 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, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi”43.punktu

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 grozījumus:
1. svītrot 19.2. apakšpunktu;
2. izteikt 75.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„75.2. bārenim ar invaliditāti – trīs sociālo nodrošinājumu pabalstu apmērā. ”
3. aizstāt 83.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 3,50 euro par 1m2 mēnesī” ar
vārdiem un skaitļiem „līdz 5,00 euro par 1m 2 mēnesī”;
4. aizstāt 83.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus „līdz 2,00 euro par 1m 2 mēnesī” ar
vārdiem un skaitļiem „līdz 2,50 euro par 1m 2 mēnesī”;
5. aizstāt 83.8.apakšpunktā vārdus un skaitli „līdz 3,00 euro mēnesī” ar vārdiem un
skaitli „līdz 4,00 euro mēnesī”;
6. aizstāt 83.9.apakšpunktā vārdus un skaitli „līdz 2,00 euro mēnesī” ar vārdiem un
skaitli „līdz 3,00 euro mēnesī”;
7. papildināt ar 861.punktu šādā redakcijā:
„861. Ja noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums paredz nosacījumu par īres maksas
priekšapmaksas samaksu, tad Sociālais dienests var piešķirt dzīvokļa pabalstu, veicot avansa
maksājumu par dzīvokļa vai citas dzīvojamās platības īri par diviem mēnešiem,
nepārsniedzot noteikumu 83.1. un 83.2. apakšpunktā noteikto.”
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 201__.gada ____.___________ saistošajiem
noteikumiem Nr._____
„Grozījumi 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””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Saistošo
noteikumu
projekta īss satura
izklāsts

Ietekme uz
budžetu

Norādāmā informācija
Lai nodrošinātu 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” atbilstību Latvijas valstī
pastāvošajam normatīvajam regulējumam, kā arī ievērotu Tiesībsarga
norādes, pašvaldībai nepieciešams grozīt minētos saistošos noteikumus.
1. Svītrots saistošo noteikumu 19.2.apakšpunkts, jo Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”19.4. apakšpunktā ir
paredzēts, ka par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma
kustamā manta – mehāniskie transporta līdzekļi – ne vairāk kā viena
vienība ģimenei (personai). Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 3.2.apakšpunktam, normatīvā akta projektā neietver normas,
kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normas;
2. Grozīts 75.2.apakšpunkts. Latvijas Republikas Tiesībsargs atzinumā
pārbaudes lietā Nr. 2018-35-23D „Par sociālajām garantijām pēc
ārpusģimenes aprūpes” Latvijas pašvaldībām norāda, ka pabalsts
ikmēneša izdevumiem bārenim ar invaliditāti kopš bērnības izmaksājams
lielākā apmērā par pabalsta valsts sociālā nodrošinājumam apmēru, kas
ir atšķirīgs katrai invaliditātes grupai: personai ar III invaliditātes grupu
kopš bērnības tas ir 106,72 euro, personai ar II invaliditātes grupu kopš
bērnības – 128,06 euro; personai ar I invaliditātes grupu kopš bērnības –
138,74 euro.
3. Grozīti 83.2.,83.3.;83.8. un 83.9.apakšpunkti, palielinot dzīvokļa
pabalstu pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās bāreņiem vai bērniem, kuri
palikuši bez vecāku gādības.
4. Papildināti saistošie noteikumi ar 861.punktu, paredzot, ka ja noslēgtais
dzīvojamo telpu īres līgums paredz nosacījumu par īres maksas
priekšapmaksas samaksu, tad Sociālais dienests var piešķirt dzīvokļa pabalstu,
veicot avansa maksājumu par dzīvokļa vai citas dzīvojamās platības īri par
diviem mēnešiem, nepārsniedzot noteikumu 83.1.punktā un 83.2. punktā
noteikto.
Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos ir paredzama neliela ietekme
uz Siguldas novada pašvaldības budžetu. No Sociālā dienesta sociālo
darbinieku sniegtās informācijas un Pašvaldības sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas SOPA
datiem, secināms, ka saistošajos noteikumos noteikto dzīvokļa pabalstu,
kas paredzēts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās bāreņiem vai
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, Siguldas novadā vidēji saņem
līdz 5 (piecām) personām gadā. Pabalstu ikmēneša izdevumu apmaksai
bārenim ar invaliditāti Siguldas novadā saņem līdz 6 (sešām) personām
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gadā.
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests ir institūcija, kurā
privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Siguldas
novada pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv .

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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