SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2020. gada 17. decembrī

Nr. 39
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr. 15, 47.§)

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 31.1 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 2018.gada
26.jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”78.punktu
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 grozījumus:
1.1. aizstāt izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus “Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”43.punktu”
ar vārdiem un skaitļiem “Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 354
“Audžuģimenes noteikumi”78.punktu”;
1.2. aizstāt visā tekstā vārdus:
1.2.1. “maznodrošināta ģimene (persona)” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem
“maznodrošināta mājsaimniecība” (attiecīgajā locījumā);
1.2.2. “trūcīga ģimene (persona)” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “trūcīga
mājsaimniecība” (attiecīgajā locījumā);
1.3. izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā:
“18.1 Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu veic Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.”;
1.4. aizstāt 19.punktā vārdus “Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” ar
vārdiem “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”;
1.5. svītrot 19.1., 19.2. un 19.3.apakšpunktus;
1.6. aizstāt 20.punktā vārdus “Ministru kabineta noteikumos” ar vārdiem “Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”;
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1.7. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Par maznodrošinātu mājsaimiecību atzīstama/-s ģimene (persona), kuru ienākumi
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.
Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39
“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

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” (turpmāk – saistošie noteikumi) atbilstību sociālo jomu
normatīvajam regulējumam, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī un
Satversmes tiesas 2020. gada 25. jūnijā pasludinātajam spriedumam lietā
Nr. 2019-24-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu
Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 2. punkta
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”, pašvaldībai
nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos. Saistošo noteikumu
grozījumu ietvaros paredzēts noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu slieksni, precizēt noteikumos pielietotos terminus un atsauces uz
normatīvajiem aktiem (tajā skaitā aizstājot izdošanas tiesiskajā pamatojumā
spēku zaudējušos Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumus
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” ar Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”).
Saistošo
1. Visā saistošo noteikumu tekstā aizstāti vārdi:
noteikumu
1.1. “maznodrošināta ģimene (persona)” ar vārdiem “maznodrošināta
projekta īss satura
mājsaimniecība”;
izklāsts
1.2. “trūcīga ģimene (persona)” ar vārdiem “trūcīga mājsaimniecība. ”.
2. Saistošo noteikumu 18.1 punkts izteikts jaunā redakcijā sakarā ar to, ka no
2021.gada 1. janvāra stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi, kas aizstās
šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumus Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
3. Svītroti saistošo noteikumu 19.1.-19.3.apakšpunkti, lai nedublētos ar
regulējumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stāsies spēkā
2021.gada 1.janvārī.
4. Izteikts saistošo noteikumu 21.punkts jaunā redakcijā, nosakot
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas no 2021.gada 1.janvāra
nevar būt augstāks par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Sociālās palīdzības pārejas
perioda vadlīnijās rekomendēts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni nenoteikt zemāku par 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos
iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un
pamata materiālo palīdzību.
Ietekme uz
Nosakot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas nav augstāks
budžetu
par 340 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro
pārējām personām mājsaimniecībā, paredzams, ka 2021.gadā Siguldas novada
pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies aptuveni par EUR 65 000,00
(sešdesmit pieciem tūkstošiem euro 00 centi).
No 2021.gada 1.janvāra Siguldas novadā uz maznodrošinātas mājsaimniecības
statusu varētu pretendēt ne mazāk kā 300 (trīs simti) Siguldas novada
maznodrošinātas mājsaimniecības (personas).
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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 .

(paraksts)

U. Mitrevics
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