2017.gada 28.novembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25
APSTIPRINĀTI
ar Baldones novada domes
2017.gada 28.novembra lēmumu
(prot. Nr.16 (22), 6.§)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2018.gada 30.janvāra
sēdes lēmumu (prot Nr.1, 21.§)

Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek
ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu.

1. Baldones novada pašvaldībā ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu par
īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms:
viens nekustamais īpašums (izņemot dzīvokļa īpašumu), kas atrodas ārpus deklarētās
dzīvesvietas, kurā netiek veikta apbūve (izņemot mazēku - 1.stāva ēka kuras apbūves
laukums līdz 25 kv.m.) un kura kadastrālā īpašuma vērtība nepārsniedz piecas valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas.
2. Šie noteikumi tiek piemēroti, izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un, izvērtējot ģimenes
(personas) atbilstību maznodrošinātās personas statusam saskaņā ar Baldones novada Domes
2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības
noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Baldones Ziņas”.
4. Atzīt par spēku zaudējušiem 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”.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 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”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā
daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos var noteikt
labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi noteiks kustamo un nekustamo īpašumu, kas
netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai
maznodrošinātu.

3. Informācija par plānoto
Netiek plānota ietekme uz budžetu.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Nav attiecināms.
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Baldones novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Baldones novada
domē.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

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 .
Konsultācijas nav veiktas.

R.Audzers

