2017.gada 28.novembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26
Apstiprināti
Ar Baldones novada domes
2017.gada 28.novembra
lēmumu (prot.Nr.16(22), 7.§)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2018.gada 30.janvāra
sēdes lēmumu (prot Nr.1, 22.§)

Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7., 9.punktu un
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
30.03.2010. Ministru kabineta not.299 “Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 14.panta sestā daļa.

1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni Baldones novadā, kuru nepārsniedzot
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīta
par maznodrošinātu.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā:
2.1. nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas
apmēra;
2.2. nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas
apmēra, ja persona ir atsevišķi dzīvojošs vecuma pensionārs vai atsevišķi dzīvojoša persona
ar invaliditāti, un tiem nav likumīgu apgādnieku;
2.3. nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas
apmēra, ja ģimenē ir persona, kurai saskaņā ar ārsta atzinumu nepieciešama aprūpe, bet kura
nesaņem Veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu Valsts komisijas piešķirto īpašas
kopšanas pabalstu invalīdam.
3.Personas ienākumu, materiālā stāvokļa un maznodrošinātas personas statuss tiek noteikts analogi
ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Baldones novada dome 2017.gada 28.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.25 “Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo
īpašumu, kas netiek ņemts vērā atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu”
4. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baldones novada Sociālais
dienests pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums.
5. Sociālais dienests izsniedz izziņu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam.
6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz laiku no trīs līdz sešiem mēnešiem.
7. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Baldones novada Domē.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Baldones Ziņas”.
9.Atzīt par spēku zaudējušiem Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošos noteikumus
Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”.
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

LATVIJAS REPUBLIKAS

BALDONES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031245, Pārupes iela 3,Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Tālrunis/ fakss +371 67932750, e-pasts dome@baldone.lv, www.baldone.lv

Paskaidrojuma raksts
Baldones novada pašvaldības 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.26
“Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Likums “Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka savu
funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos
pašvaldības izdod saistošos noteikumus.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka,
ka pašvaldībām ir šādas autonomas funkcijas /../ nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām,
veco laužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez
vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni
u.c.).
Likums “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts paredz
pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus citos likumos un
Ministru kabineta noteikumos paredzētos jautājumos.
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas paredz ka dome
var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi
dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants nosaka,
ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām,
maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm
(personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 14.panta sestā
daļa nosaka, ka Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras
ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās
pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks
par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu,
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu
personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi noteiks ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni Baldones
novadā, kuru nepārsniedzot ģimene vai persona tiek atzīta par
maznodrošinātu. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
reglamentē tikai “trūcīgu” statusu, nenosakot neko par
“maznodrošināta” statusu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Netiek plānota ietekme uz budžetu.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Baldones novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Baldones novada
domē.
Baldones novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Baldones novada domes sēdē,
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks
publicēti izdevumā "Baldones Ziņas", kā arī ievietoti pašvaldības
mājas lapā www.baldone.lv .

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Konsultācijas nav veiktas.
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