2016.gada 29.jūnijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 11/2016
(prot.Nr.8 /2016§7)
Izdoti
Saulkrastu novada domes
2016.gada 29.jūnija sēdē
(prot. Nr.8/2016 §7)

Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu
Ministru kabineta 2010. gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.
punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.5. līdzdarbības pienākumi- pienākumi patstāvīgu sociālo funkcionēšanas spēju
uzlabošanai, kurus veic klients, savstarpēji vienojoties ar sociālo darbinieku;”.
2. Papildināt Noteikumu 2.7.apakšpunktu aiz vārda „Noteikumu” ar skaitļiem un vārdiem
„5., 6. punktā un” un aizstāt arābu skaitli „2” ar romiešu skaitli „II”.
3. Papildināt Noteikumu 3.punktu aiz vārda „atbalstu” ar vārdiem „Saulkrastu novadā
deklarētām”.
4. Papildināt Noteikumu 5.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas
ģimenes (personas) statusam.”.
5. Papildināt Noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka:
5.11 uz trim mēnešiem - ja ģimenē ir darbspējīgas personas;
5.12 uz 12 mēnešiem - ja ģimenē nav darbspējīgu personu.”.
6. Papildināt Noteikumu 9.1.apakšpunktu aiz vārda „uzkrājumi,” ar vārdiem „kas pārsniedz
valstī noteiktos trūcīgas personas ienākumus uz ģimeni (personu),”.
7. Papildināt Noteikumu 16.punktu aiz vārda „ piešķir” ar vārdiem „ģimenei (personai), kura
deklarēta Saulkrastu novadā, dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei, vai ir noslēgusi īres
līgumu par dzīvojamās platības īri Saulkrastu novadā”.
8. Aizstāt Noteikumu 17.1.apakšpunktā skaitļus „35,57” ar skaitļiem „35,00” un skaitļus
„327,26” ar skaitļiem „380,00”.
9. Aizstāt Noteikumu 17.2.apakšpunktā skaitļus „49,80” ar skaitļiem „50,00” un skaitļus
„455,32” ar skaitļiem „470,00”.
10. Aizstāt Noteikumu 17.3.apakšpunktā skaitļus „28,46” ar skaitļiem „30,00” un skaitļus
„256,12” ar skaitļiem „300,00”.

11. Aizstāt Noteikumu 19.punktā skaitļus „284,57” ar skaitļiem „285,00”.
12. Aizstāt Noteikumu 24.1.un 24.2.apakšpunktā skaitļus „142,29” ar skaitļiem „145,00”.
13. Aizstāt Noteikumu 28.punktā skaitļus „1 422,87” ar skaitļiem „1 000,00”.
14. Izteikt Noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:
„30. Mirušās personas piederīgajam vai personai, kura uzņēmusies nodrošināt mirušās
personas apbedīšanu, piešķir vienreizēju pabalstu valstī noteiktās minimālās algas apmērā,
bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru
samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta
apmēru. Izdevumus apliecinoši dokumenti Saulkrastu sociālajā dienestā iesniedzami ne
vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.”.
15. Izteikt Noteikumu 31.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“31.1. ārstēšanās pakalpojumu, kuri saņemti pēdējo trīs mēnešu laikā, izdevumu
samaksai, nepārsniedzot 70, 00 euro apmēru gadā vienai personai;”
16. Svītrot Noteikumu 31.2.apakšpunktā vārdus “vienu reizi gadā”, aiz vārda “iegādes”
papildināt ar vārdiem “, kuri iegādāti pēdējo trīs mēnešu laikā,” un aizstāt skaitļus „71,14”
ar skaitļiem „75,00”
17. Aizstāt Noteikumu 31.3.apakšpunktā vārdus “vienu reizi” ar vārdiem “vienreizēji
izmaksājamu pabalstu” un skaitļus “35,57” aizstāt ar skaitļiem “35,00”.
18. Aizstāt noteikumu 31.4.apakšpunktā vārdus “vienu reizi” ar vārdiem “vienreizēji
izmaksājamu pabalstu” un aizstāt skaitļus „71,14” ar skaitļiem „75,00”.
19. Aizstāt Noteikumu 31.5.apakšpunktā skaitļus „711,44” ar skaitļiem „700,00”.
20. Aizstāt Noteikumu 31.7.apakšpunktā vārdus un skaitļus “pakalpojuma nepārsniedzot
42,69” ar vārdiem un skaitļiem „pakalpojuma apmaksai, nepārsniedzot 40,00”.
21. Svītrot Noteikumu 32.2.apakšpunktu.
22. Aizstāt Noteikumu 32.3.apakšpunktā vārdus „izdevumus apliecinošs dokuments” ar
vārdiem „rēķins vai stingrās uzskaites maksājuma kvīts kopija”.
23. Aizstāt Noteikumu 32.4.apakšpunktā vārdus „vai arī” ar vārdu „un”.
24. Aizstāt Noteikumu 33.1.apakšpunkta pirmā teikuma vārdus un skaitļus „mācību līdzekļu
iegādei līdz 28,46” ar vārdiem un skaitļiem „uzsākot mācību gadu līdz 50,00” un aizstāt
otrā teikumā vārdus „mācību līdzekļu” ar vārdiem „skolas piederumu”.
25. Svītrot Noteikumu 33.2.apakšpunktu.
26. Noteikumu 33.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pabalstu izmaksā katru mēnesi saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja rēķinu”.
27. Noteikumu 33.4.apakšpunktā svītrot vārdus „. spēkā esamības periodu”.
28. Noteikumu 33.5.apakšpunktā aizstāt skaitļus „113,83” ar skaitļiem „120,00”.
29. Izteikt Noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:
„34. Aprūpes pabalstu piešķir vientuļai personai un invalīdam, kuram nepieciešama
aprūpe un kopšana, un kura ienākumi nepārsniedz 285 euro mēnesī. Aprūpes pabalstu
piešķir papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam pabalstam, kas piešķirts
invalīdam, kuram nepieciešama aprūpe un kopšana.”.
30. Aizstāt Noteikumu 35.punktā skaitļus „35,57” ar skaitļiem „35,00” un otrajā teikumā
vārdus “reizi ceturksnī” ar vārdiem “katru mēnesi”.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

29.06.2016. Saistošo noteikumu Nr. SN 11/2016
“Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””

Sadaļa
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Projekta
nepieciešamības .
pamatojums

3. Informācija par
plānotā projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām.
6.Informācija par
konsultācijām
privātpersonām.
Domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Informācija
Saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes
2013. gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””” projekts izstrādāts,
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta trešo un ceturto daļu.
Saistošo
noteikumu
pārskatāmībai,
sociālo
pabalstu
administrēšanai un samērībai saistošajos noteikumos:
1. Noapaļoti sociālo pabalstu apmēri uz augšu tiem
pabalstiem, kuri ir biežāk izmantoti vai arī attiecīgās
summas sabalansētas ar saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” ( 28.10.2015.)
noteiktajām summām, savukārt mazāk pieprasītajiem
sociālajiem pabalstiem apmēri noapaļoti uz leju.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 23.
punktu par pašvaldības finansējumu mācību līdzekļu
iegādei un fakta, ka pēdējos divos gados ļoti samazinājies
personu pieprasījums pēc mācības līdzekļu iegādes
līdzekļu
atmaksas,
jo
pašvaldība
nodrošina
vispārizglītojošo skolu izglītojamos arī ar individuālajiem
mācību līdzekļiem, jēdzieni „mācību līdzekļi” un „ apģērba
iegāde” apvienoti vienā jēdzienā „pabalsts uzsākot mācību
gadu”.
3. Maznodrošinātu personu - pensionāru ienākumu līmenis,
pamatojoties uz apstākli, ka viņu ienākumu līmenis ir
ilgstoši stabils, tiks izvērtēti reizi gadā.
4. Bērniem no 13 gadu vecuma no ģimenēm ar trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusu netiek prasīts darbs
vasaras periodā pilsētas labiekārtošanas darbos.
Grozījumi saistošajos noteikumos būtiskas izmaiņas pašvaldības
budžetā neradīs. Budžetā paredzēto sociālo pabalstu finansējumu
katru gadu apstiprinās Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
ietvaros.
Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Grozījumi saistošajos noteikumos vienkāršo Saulkrastu sociālā
dienesta administratīvo procedūru īstenošanu un atvieglo
iedzīvotājiem pieteikšanos uz sociāliem pabalstiem.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

E.Grāvītis

