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Grozījumi Skrīveru novada domes
2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 7.punktu
1.
Izdarīt Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai,”
1.2. Izteikt 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.8. pabalsts apģērba un apavu iegādei bērniem,”
1.3. Svītrot 5.10.-5.12.apakšpunktus.
1.4. Izteikt 5.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.13. pabalsts krīzes situācijā,”
1.5. Svītrot 6.2.apakšpunktu.
1.6. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā:
“10. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai tiek piešķirts trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši, uzsākot
jauno mācību gadu, vienam izglītojamajam līdz 72 euro, individuāli izvērtējot sociālo
situāciju ģimenē.

11. Pabalsta sociālā atbalsta dzīvokļiem parādu par dzīvojamās telpas īri,
apsaimniekošanas maksu un komunālajiem maksājumiem segšanai maksimālā summa ir 214
euro gadā. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām):
11.1. Sociālā atbalsta dzīvokļa statuss tiek piešķirts, ja ģimene (persona) atbilst šādiem
kritērijiem: slimība ģimenē, bezdarbs parāda veidošanās laikā, ārkārtēja situācija, tiek ņemts
vērā, vai maksājumi par dzīvokli veikti regulāri, kā arī vai parāda veidošanās laikā ir
aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija un ģimenē bijuši nepilngadīgi bērni vai arī bijuši citi
parāda veidošanās objektīvi apstākļi.
11.2. Tiek noslēgta vienošanās starp sociālo dienestu un klientu par līdzdarbību,
vienojoties par pasākumiem pabalsta saņēmēja un viņa ģimenes locekļu sociālās situācijas
uzlabošanai.
11.3. Ja klients nepilda līdzdarbības pienākumus, tad pabalsta apmērs var tikt
samazināts vai izmaksa pārtraukta.”
1.7. Aizstāt 13. punktā vārdus “ģimenes vajadzību nodrošināšanai” ar vārdiem “pabalsts
apģērba un apavu iegādei bērniem”.
1.8. Svītrot 15. – 17. punktus.
1.9. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Pabalsts krīzes situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi)
tiek piešķirts līdz 427 euro vienai ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas
ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums
saņemts ne vēlāk kā 15 dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.”
2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.Zālītis

Saistošo noteikumu Nr.____
„Grozījumi Skrīveru novada domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
(turpmāk – likums) noteiktos pamatprincipus par sociālās
palīdzības sniegšanu, tika izvērtēti Skrīveru novada domes
2009.gada 29.oktobra saistošie noteikumi Nr.7 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (turpmāk - noteikumi
Nr.7).
No sociālajiem pabalstiem nepieciešams atdalīt pašvaldības
pabalstus, par pamatu ņemot, ka sociālās palīdzības pabalsta
mērķiem jābūt vienai no likumā minētajām pamatvajadzībām
(pārtika, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība),
un šie pabalsti izmaksājami ģimenēm (personām), kurām
noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
izņemot pabalstu krīzes situācijā.
Visus pārējos pēc pašvaldības iniciatīvas
noteiktos
pabalstus, kur netiek nodrošināta kāda no pamatvajadzībām vai
izvērtēta ģimenes (personas) materiālā situācija, jānosaka
Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr.3).
Lai precizētu pabalsta nosaukumu atbilstoši pamatvajadzību
mērķiem, noteikumos Nr.7 minētais “pabalsts mācību līdzekļu
iegādei” (5.5.apakšpunkts) pārdēvējams par “pabalsts bērna
izglītībai un audzināšanai”, kā arī atbilstoši grozāms 10.punkts,
nosakot, ka pabalsts piešķirams obligātās izglītības vecuma
bērniem un jauniešiem, savukārt vidusskolas vecuma jauniešiem
pabalsts mācību līdzekļu iegādei pārceļams uz noteikumiem
Nr.3.
Noteikumos Nr.7 minētais “pabalsts ģimenes vajadzību
nodrošināšanai” (5.8.apakšpunkts) pārdēvējams par “pabalsts apģērba
un apavu iegādei”, kā arī atbilstoši grozāms 13.punkts
No noteikumiem Nr.7 uz noteikumiem Nr.3 pārceļami 5.10.5.12.apakšpunktos minētie pabalsti, kā arī svītrojami 15-17.punkti.
Likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī, paredz
noteikt pabalstu krīzes situācijā, ar to aizstājot vienreizējo pabalstu
ārkārtas situācijā. Saskaņā ar likuma grozījumiem grozāms noteikumu
Nr.7 5.5.apakšpunkā minētais pabalsta nosaukums “pabalsts ārkārtas
situācijā” uz “pabalsts krīzes situācijā” un atbilstoši tam grozāms
18.punts.

Noteikumu 6.2.apakšpunkts ir svītrojams, jo neatbilst
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” 7.punktā noteiktajam, ka
garantētā minimālā ienākumu pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Noteikumu Nr.7 11.punkts grozāms, svītrojot normu, ka
vienošanās slēdzama trīspusēji, iekļaujot komunālo pakalpojumu
sniedzēju, bet paredzot sekas vienošanās neizpildei no klienta
puses.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar grozījumiem noteikumos Nr.7:
1) 5.5 apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: “pabalsts bērna
izglītībai un audzināšanai”;
2) 5.8.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā: “pabalsts apģērba
un apavu iegādei”;
3) svītroti 5.10-5.12.apakšpunkti;
4) 5.13. apakšpunkts izteikts šādā redakcijā “pabalsts krīzes
situācijā”;
5) svītrots 6.2.apakšpunkts;
6) 10.punkts grozīts atbilstoši 5.5.apakšpunktam, kā arī
paplašināts pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai saņēmēju
loks, paredzot, ka pabalsts izmaksājams arī par obligātās
izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem.;
7) 11.punkts izteikts jaunā redakcijā;
8) 13. punkts labots atbilstoši 5.8.apakšpunktam;
9) svītroti 15.-17.punkti;
10) 18.punkts izteikts jaunā redakcijā atbilstoši
5.13.apakšpunktam.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Paplašinot pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai saņēmēju
loku un ņemot vērā uz šo brīdi pieejamo informāciju par trūcīgo
un maznodrošināto ģimeņu un tajās esošo bērnu skaitu novadā,
bērnu skaits palielinātos tikai par 3 bērniem, bet, ņemot vērā to,
ka trūcīgo maznodrošināto personu skaitam ir tendence
samazināties, grozījumi neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības
budžetu.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās
procedūras
netiek
mainītas,
lēmumu
apstrīdēšana un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā
procesa likumā noteiktajai kārtībai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar
privātpersonām, jo grozījumi spēkā esošajos saistošajos
noteikumos nosaka personām labvēlīgākus nosacījumus
pašvaldības pabalsta saņemšanai.

Priekšsēdētājs

A.Zālītis

