SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2019.gada 15.augustā

Nr.24
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot.Nr.11, 7.§)

“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos
noteikumos Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos
noteikumos Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 24.1punktu šādā redakcijā:
“24.1 Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs un
Siguldas novada vispārizglītojošās skolās ir Siguldas novada pašvaldības
brīvprātīga iniciatīva atbalstīt ģimenes ar bērniem, kurās abu vecāku un bērna
deklarētā pamata dzīvesvieta deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri
plkst.00.00) Siguldas novadā. Šis pabalsts attiecas arī uz ģimenēm, kurās
aprūpi par bērniem īsteno viens vecāks, ja šo bērnu, kas saņem pabalstu, un
vecāka pamata dzīvesvieta deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00)
Siguldas novadā. Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz
gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai
gadījumiem, ja:
24.11. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
24.12. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
24.13. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas
cietumā;
24.14.otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;
24.15.otrs vecāks nav zināms.”;
1.2. izteikt 24.4 punktu šādā redakcijā:
“24.4 Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri
nav reģistrēti Siguldas novada pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tiek
piešķirta 10% atlaide ēdināšanas pakalpojumu apmaksai.”
1.3. aizstāt 24.5punktu ar šādu redakciju:
“24.5 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu
vai pabalsts netiek piešķirts, ja:
24.51. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura
maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;

24.52.bērna vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam,
kurā ir deklarēts bērns un vecāki, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;
24.53. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības,
kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
24.54. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš
vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi
iepirkuma ietvaros;
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24. 5. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.”
1.4. izteikt 24.6 punktu šādā redakcijā:
“24.6 Pabalsta piešķiršanai Siguldas novada pašvaldība pārbauda Siguldas novada
pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni.”;
1.5. izteikt 24.8punktu šādā redakcijā:
“24.8 Pabalsts ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva atbalstīt Siguldas
novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētās ģimenes, sniedzot materiālu
atbalstu bērnam, kura pamata dzīvesvieta kopā ar abiem vecākiem deklarēta
(uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) Siguldas novadā. Šis pabalsts attiecas
arī uz tiem Siguldas novada teritorijā deklarētajiem (uz kalendārā gada
1.janvāri plkst.00.00) bērniem, par kuru aprūpi īsteno viens vecāks, kura
dzīvesvieta deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) Siguldas
novadā. Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem,
kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:
24.81. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
24.82. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
24.83. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas
cietumā;
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24. 4.otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu;
24.85.otrs vecāks nav zināms.”;
1.6. papildināt ar 24.15punktu šādā redakcijā:
“24.15 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu
vai pabalsts netiek piešķirts, ja:
24.151. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura
maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
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24. 2. bērna vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam,
kurā ir deklarēts audzēknis un tā vecākiem, ir nekustamā īpašuma
nodokļu parāds;
24.153. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības,
kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
24.154. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš
vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi
iepirkuma ietvaros;
24.155. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.”;
2.

noteikumi piemērojami ar 2020.gada 1.janvāri.
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.24
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos
Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas iniciatīvas,
2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā” III.1 un III.2nodaļā nepieciešams paredzēt nosacījumu:
- ka, atbalsts tiek sniegts tām ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Siguldas novadā
uz kārtējā kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00. Tas saistīts ar to, ka atbalstiem nepieciešamais
finansējums veidojas no to iedzīvotāju nodokļu iemaksām, kuru dzīvesvieta Siguldas novada
administratīvajā teritorijā deklarēta uz taksācijas gada 1.janvāri plkst.00.00. Attiecīgi atbilstoši
reālajai situācijai precizēsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kurus
iespējams novirzīt izglītības attīstības veicināšanai. Izvirzītais nosacījums motivēs deklarēties tās
personas, kuras reāli dzīvo Siguldas novada teritorijā, bet kā savu pamata dzīvesvietu deklarējušas
citur;
- par parādsaistību neesamību pabalsta saņemšanas gadījumā. Šis nosacījums iestrādājams nolūkā
disciplinēt bērnu likumiskos pārstāvjus nokārtot un neuzkrāt parādsaistības, pie apstākļiem, ja vēlas
izmantot pašvaldības uz brīvprātīgas iniciatīvas pamata noteiktos pabalstus. Ar saistošajiem
noteikumiem netiek risināts parāda piedziņas jautājums, bet gan paredz nosacījumu, ka uz
pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas noteiktos labumus nevar pretendēt tāds likumiskais pārstāvis,
kuram ir parādsaistības.
Īss projekta satura izklāsts:
Noteikts, ka 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par materiālās palīdzības
pabalstiem Siguldas novadā” III.1 un III.2nodaļā esošo pabalstu var saņemt tās ģimenes, kuras savu
dzīvesvietu ir deklarējušās Siguldas novadā uz kārtējā gada 1.janvāri plkst.00.00. Noteikumos izvirzīts
nosacījums, ka šajās nodaļās noteiktā kārtībā piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā
mēneša pirmo datumu vai pabalsts netiek piešķirts, ja:
- vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts
vairāk kā divus mēnešus;
- bērna vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts bērns un tā
vecāki, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;
- vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir
kavēts vairāk kā divus mēnešus;
- vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā divus mēnešus
pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;
- zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.
Ja aprūpes tiesības īsteno viens vecāks, tad nosacījums par parādsaistībām attiecas tikai uz vecāku,
kurš īsteno aprūpes tiesības.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Palielināsies pašvaldības ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kurus iespējams novirzīt izglītības attīstības veicināšanai.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Informācija par administratīvajām procedūrām:
personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā vai Pakalpojumu centrā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē:
www.sigulda.lv.
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