2017.gada 28.novembrī
Saistošie noteikumi Nr.27
APSTIPRINĀTI
ar Baldones novada domes
2017.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (prot. Nr. 16 (22), 8§)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2018.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu (prot Nr.1, 23.§)
Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.un 9.punktu, 43.panta trešo daļu ,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta otro daļu;
Ministru kabineta noteikumu Nr.550 “Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību” 13.punktu,
Ministru kabineta noteikumu Nr. 913 “Noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu.

I.
Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Baldones novada sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā
- pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām),
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. ģimene - personu grupa, ko saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kas
mitinās vienā dzīvojamā vienībā (māja, dzīvoklis), kuras uzturēšanu veic kopīgi un kam
ir kopēji izdevumi uzturam;
2.2. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti - dokumenti, kas
apliecina ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos
uztura un dāvinājuma līgumus, t.sk. pilngadīgo ģimenes locekļu visu bankas kontu
izraksti, vienošanās ar otru vecāku par uzturlīdzekļu apmēru bērnam;
2.3. izdevumus apliecinošs dokuments - kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds,
personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs un kurš izsniegts ne agrāk kā
pirms trim mēnešiem;
2.4. līdzdarbības pienākumi - pienākumi, kurus, savstarpēji vienojoties ar sociālā
darba speciālistiem, veic persona;
2.5. komunālie pakalpojumi – apsaimniekošanas maksa, īres maksa, maksa par
ūdens padevi, elektrība, gāze, centralizēta atkritumu izvešana;
2.6. krīzes situācija – situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība;
2.7. lokālā apkure jeb siltumapgāde - siltumenerģija tiek nodrošināta mājas vai
dzīvokļa iekšienē, t.sk. elektroenerģijas apkure;
2.8. maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kurai piešķirts
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, saskaņā ar 2017.gada 28.novembra Saistošo
noteikumu Nr.“Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni un

3.

piešķiršanas kārtību, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu”;
2.9. pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti - no Sociālā dienesta
budžeta izmaksājamie pabalsti naudas vai mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes
(personas) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, ja tā objektīvu apstākļu dēļ
negūst pietiekamus ienākumus. Tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, izvērtējot
ģimenes (personas) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem konkrēto pabalstu veidu
saņemšanas kritērijiem;
2.10. trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz
Ministru kabineta noteikto ienākumu līmeni un kurai piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss, pamatojoties uz 30.03.2010.Ministru kabineta noteikumiem Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
2.11. dzīvokļa pabalsts – pabalsts dzīvojamās telpas īres maksa un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai;
2.12. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – naudas
un/vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis
pabalsts nodrošina katras ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni;
Baldones novadā pašvaldības izmaksājamie pabalsti ir:
3.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības
izmaksājamie sociālie pabalsti:
3.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk - GMI) līmeņa
nodrošināšanai (turpmāk - GMI pabalsts);
3.1.2. dzīvokļa pabalsts;
3.1.3. pabalsts krīzes situācijā.
3.2. Sociālā Dienesta (turpmāk – Dienests) papildus izmaksājamie sociālās
palīdzības pabalsti ir:
3.2.1. pabalsts vecāku maksas atlaidei par ēdināšanu pirmsskolas
izglītības iestādē;
3.2.2. pabalsts mācību piederumu iegādei un apģērbam, uzsākot jaunu
mācību gadu;
3.2.3. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;

II. GMI pabalsts
4. Valsts garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru mēnesī nosaka 18.12.2012.
Ministru kabineta noteikumi Nr.913 “Noteikumu par garantēto minimāli ienākumu līmeni”.
4.1. Papildus noteiktajam GMI līmenim pabalsts vienatnē dzīvojošai personai ar invaliditāti
un, vienatnē dzīvojošam pensijas vecuma pensionāram, kuriem nav likumīgu apgādnieku ir līdz
128,00 EUR apmērā.
5. GMI pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī līdz tekošā mēneša 25.datumam.
6. GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu mantiskā izteiksmē
Ministru kabineta noteikto un citu izdevumu segšanai ģimenes (personas) krīzes situācijas
mazināšanai.
III. Dzīvokļa pabalsts
7. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras Dienests ir atzinis par
trūcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu.
8. Ģimenei (personai) kalendārā gada laikā ir iespēja saņemt vienu no dzīvokļa pabalsta
veidiem.
9. Dzīvokļa pabalstu veidi:
9.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai) komunālo pakalpojumu maksājumu
veikšanai tai skaitā par siltumapgādi;
9.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri, kurināmā
iegādei;
10. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai) komunālo pakalpojumu maksājumu veikšanai

tai skaitā par siltumapgādi.
10.1. Pabalstu ir tiesības pieprasīt personai vai tās ģimenes loceklim, kurš ir mājokļa
īpašnieks vai īrnieks ar kuru ir noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums.
10.2. Pabalsta apmērs ir līdz 8% apmērā no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās
minimālās darba algas mēnesī.
10.3. Pabalstu piešķir uz periodu kurā noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss.
10.4. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu Dienests organizē katru gadu no oktobra
mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz maija mēneša pēdējai apmeklētāju
pieņemšanas dienai.
10.5. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir netiešs, kas tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam vai pakalpojuma sniedzējam.
10.6. Pieprasot pabalstu ir jāiesniedz rēķini, izdevumus apliecinoši dokumenti par
pēdējiem trīs mēnešiem.
11. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri, kurināmā
iegādei.
11.1. Pabalstu ir tiesības pieprasīt, personai vai tās ģimenes loceklim, kurš ir mājokļa
īpašnieks vai īrnieks ar kuru ir noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums.
11.2. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā apkures sezonas laikā un tā
apmērs ir ne lielāks kā 60% no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba
algas kalendārajā gadā.
11.3. Pabalstu piešķir uz periodu kurā noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss.
11.4. Pieprasot pabalstu ir jāiesniedz komunālo pakalpojumu maksājumu rēķini un
izdevumus apliecinoši dokumenti par pēdējiem trīs mēnešiem.
11.5. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, vai pieprasītājam pēc
izdevumus apstiprinošu dokumentu iesniegšanas, personas dzīvesvietā konstatējot faktu
par kurināmā nepieciešamību un kurināmā iegādi.
11.6. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu Dienests organizē katru gadu no marta
mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai
apmeklētāju pieņemšanas dienai.
IV.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
12. Pabalstu krīzes situācijā piešķir līdz EUR 700,00 vienai ģimenei (personai), ņemot vērā
iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, ja ģimenei (personai) nepienākas
apdrošināšanas atlīdzība un no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem
spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociālā vai
materiālā palīdzība.
13. Pabalsts pieprasāms 6 (sešu) mēnešu laikā no krīzes situācijas apliecinoša dokumenta
izsniegšanas datuma.
14. Ja persona objektīvu iemeslu dēļ ir nokavējusi pabalsta pieprasīšanas termiņu, Dienests,
izvērtējot konkrētos apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par pabalsta piešķiršanu.
15. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu mantiskā izteiksmē.

Vecāku maksas atlaides par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības
iestādēs
16. Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas
izglītības iestādē ir ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām,
izsniedzis to apliecinošu izziņu un bērni apmeklē Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādi.
17. Pabalsts ir 50% no pakalpojuma maksas.
18. Vecāku maksas atlaides par ēdināšanas pakalpojumu, pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas,
tiek piešķirtas uz trūcīgas ģimenes un maznodrošinātas ģimenes statusa perioda laiku.
V.

19. Ja iesniegums par vecāku maksas atlaidi par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas
izglītības iestādē ir iesniegts līdz kalendārā mēneša 10. datumam, tad pabalsts tiek piešķirts no
tekošā mēneša pirmās darba dienas līdz statusa pēdējai dienai.
20. Ja iesniegums par vecāku maksas atlaidi par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē ir
iesniegts pēc kalendārā mēneša 10. datuma, tad pabalsts tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās
darba dienas līdz statusa pēdējai dienai.
21. Piešķirtā vecāku maksas atlaides par ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības
iestādēs ir netieša un tiek pārskaitīta ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar tā iesniegto
rēķinu.
VI. Pabalsts mācību piederumu iegādei un apģērbam, uzsākot jaunu mācību gadu
22. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu un apģērba iegādei, uzsākot jaunu mācību
gadu, ir ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, izsniedzis to
apliecinošu izziņu un bērni mācās Baldones novada pamata un vidējās izglītības iestādēs, kā arī
visās valsts teritorijās esošajās internātskolās un profesionālās izglītības iestādēs.
23. Pabalsta apmērs ir līdz 13 % no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās
darba algas katram skolēnam.
24. Pabalsta apmērs pirmskolas izglītības iestādēs obligātās apmācības audzēkņiem ir līdz 8
% apmērā no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas.
25. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā
līdz 21 gadu vecumam.
26. Ja ģimenē ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas. Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes loceklis,
tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
27. Iesniegumi pabalsta piešķiršanu tiek pieņemti no jūlija mēneša pirmās apmeklētāju
pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
VII. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
28. Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir ģimenēm
(personām), kuras Dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to
apliecinošu izziņu.
29. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:
29.1. pabalsts medicīnisko pakalpojumu daļējai apmaksai;
29.2. pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu daļējai apmaksai pilngadību sasniegušām
personām;
29.3. pabalsts palīglīdzekļu iegādes izdevumu daļējai segšanai;
29.4. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
29.5. pabalsts medikamentu un slimnieku kopšanas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai
apmaksai.
30. Pabalstus piešķir 25% apmērā no attaisnojošo dokumentu iesniegtās summas.
31. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai kalendārā gada laikā nevar būt lielāks
par 23% apmērā no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas, atsevišķi
dzīvojošai personai 50% apmērā no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba
algas vienai ģimenei, kurā ir vairāk kā viens ģimenes loceklis.
32. Lai saņemtu 30.1., 30.2., 30.3. un 30.4. punktā minētos pabalstus, Dienestā papildus
jāiesniedz medicīniskos izdevumus apliecinoši dokumenti (čeku un/vai kvīšu kopijas, uzrādot
oriģinālus), kuri ir izsniegti ne agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem.
33. Lai saņemtu 30.5. punktā minētos pabalstu, Dienestā papildus jāiesniedz medicīniskos
izdevumus apliecinoši dokumenti (čeku un/vai kvīšu kopijas, uzrādot oriģinālus), kuri ir izsniegti
ne agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem un U/27 forma par medikamentu lietošanas nepieciešamību,
kura derīga uz statusa izziņas perioda laiku.
VIII. Ģimenes (personas) pienākumi, atbildība un līdzdarbība

34. Ģimenei (personai) ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā.
35. Dienests noslēdz vienošanos ar ģimeni (personu), par līdzdarbības pienākumu veikšanu.
36.
Ja ģimene (persona) ir sniegusi nepatiesas ziņas par savu materiālo stāvokli sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršana ģimeni (personai) var tikt atteikta.
IX.
Apsekošana dzīvesvietā
37. Ģimenei (personai) vēršoties Dienestā pēc sociālās palīdzības pabalsta, Dienesta sociālā
darba speciālists nepieciešamības gadījumā, pirms lēmuma pieņemšanas, apseko ģimeni
(personu) viņa dzīvesvietā un aizpilda apsekošanas aktu.
38. Ģimenes (personas) apsekošana dzīves vietā var notikt, Dienesta sociālā darba
speciālistam vienojoties ar ģimeni (personu) par apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir
tiesības apsekot ģimeni (personu) nesaskaņojot konkrēto darbību ar ģimeni (personu).
39. Ģimenes (personas) atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās
palīdzības atteikumam.
X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
40. Dienesta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Baldones novada domē.
41. Baldones novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
XI. Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Baldones

42.
Ziņas”.
43. Atzīt par spēku zaudējušiem Baldones novada 20.02.2013. saistošos noteikumus Nr.4 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
Baldones novada domes priekšsēdētājs

R.Audzers
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Par
ģimenes sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 9.punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību /../, sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
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.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā
daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos var noteikt
labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, kas
nosaka, ka Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa
pabalstu. Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus,
var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Ja ir
apmierināts pamatot pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc
pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
1. Projekta
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī
nepieciešamības
citus
pabalstus
ģimenes
(personas)
pamatvajadzību
pamatojums
apmierināšanai. Šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu,
apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.
Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir
tiesīgas saņemt šo pabalstu reglamentē pašvaldības saistošajos
noteikumos.
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi Nr.550 “Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13.punkts nosaka, ka pabalstu
izmaksā par kārtējo mēnesi pašvaldības sasitošajos noteikumos
noteiktajā termiņā.
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.913
“Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punkts
nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto
ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram,
bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav
zemāka par šo noteikumu 2.punktā) minēto ienākumu līmeni un
nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu
līmeni.
Pašvaldības sociālo pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu
krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām
2. Īss projekta satura
ģimenēm (personām), ģimenēm (personām), kuru ienākumi
izklāsts
nepārsniedz valstī noteikto minimālo ienākumu līmeni, kā arī
mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Tiek plānots 100% finanšu pieaugumu pozīcijā – Pabalsts krīzes
situācijā. Tas ir saistīts ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā ”Pašvaldība,
neizvērtējot ģimenes personas ienākumus, var piešķirt ģimenei
(personai) pabalstu krīzes situācijā”, un termina krīzes situācija
skaidrojums 1. panta 39. punkts “krīzes situācija — situācija, kurā
ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj
3. Informācija par plānoto
nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
projekta ietekmi uz
psihosociāla vai materiāla palīdzība.” Konkrētie grozījumi
pašvaldības budžetu
paplašina pabalsta saņēmēju loku salīdzinoši ar pabalsta saņēmēju
loku ārkārtas situācijā, kā tas bija līdz grozījumu stāšanās spēkā.
2017.gada budžetā – pabalsts ārkārtas situācijā - 3000,00 eiro.
Valsts noteiktie izmaksājamo pabalstu apmēri paliek iepriekšējos
apmēros. Pašvaldības noteiktie pabalsti saistošajos noteikumos
noteiktie piesaistīti valstī noteiktajai minimālajai algai. Attiecīgi,
budžeta finanšu pieaugums plānojams ar valstī noteiktās
minimālās algas palielināšanu 2018.gadā.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
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.
5. Informācija par
administratīvajām
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Baldones novada domes sēdē,
procedūrām
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
Konsultācijas nav veiktas.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

