2016.gada 16.februārī
Saistošie noteikumi Nr.3
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2016.gada 16.februāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.2, 7.§)
Grozījumi Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā
atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta
pirmās daļas 4., 6.,8. punktu, 43.panta trešo daļu

Izdarīt Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā atbalsta
veidi Baldones novada iedzīvotājiem” (turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu:
1.Izslēgt noteikumu 2.punktu.
2.Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“ 7. Atbalstu piešķir personai (ģimenei), kura atbilst šādiem kritērijiem:
7.1. personas (ģimenes) pamata deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus pirms atbalsta
pieprasīšanas ir Baldones novada teritorijā, izņemot gadījumus, kad tiek piešķirts noteikumu 13., 14., 15.
un 16.punktā minētais atbalsts;
7.2. persona (ģimene) pieprasīto atbalstu nav saņēmusi citā pašvaldībā.”
3.Izteikt noteikumu 10.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.2.2. līdz 22,00 euro Baldones pirmskolas izglītības iestādes obligātās apmācības audzēkņiem un citu
pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās
izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā.”
4.Izslēgt noteikumu 11.punktu;
5.Papildināt 12.1.apakšpunktu aiz vārda “ģimenēm” ar vārdiem “un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās
dzimušu bērnu vecākiem”;
6.Aizstāt noteikumu 13.5.apakšpunktā vārdu un skaitli “ Euro 71,14” ar skaitli un vārdu “75,00 euro”;
7.Aizstāt noteikumu 14.1.apakšpunktā vārdu un skaitli “Euro 42,69” ar skaitli un vārdu “50,00 euro”;
8.Aizstāt noteikumu 16.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “12 (divpadsmit),” ar
(sešus)”;

skaitli un vārdu “ 6

9.Izteikt noteikumu 16.1.2. apakšpunktā šādā redakcijā:
“16.1.2. ja atbalstu pieprasa 3 mēnešu laikā no bērna reģistrācijas dienas. Ja persona objektīvu iemeslu
dēļ ir nokavējusi atbalsta pieprasīšanas termiņu, Sociālais dienests, izvērtējot konkrētos apstākļus, ir
tiesīgs pieņemt lēmumu par atbalsta piešķiršanu.”;
10.Papildināt noteikumus ar 16.1punktu šādā redakcijā:
“16.1Atbalsts rehabilitācijas nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
16.11. Atbalstu rehabilitācijai bērniem ar invaliditāti tiek piešķirts reizi gadā 150.00 euro apmērā.
16.12. Atbalstu rehabilitācijas nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piešķir,
pamatojoties uz ģimenes ārsta norīkojumu pakalpojuma saņemšanai, un izmaksā, pārskaitot attiecīgā
pakalpojuma sniedzējam.”
11.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā "Baldones Ziņas".
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2016.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
” Grozījumi Baldones novada domes 2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

Norādāmā informācija
Baldones novada Sociālais dienests sniedzot sociālo palīdzību un atbalstu Baldones novada
iedzīvotājiem ir konstatējis nepieciešamību veikt grozījumus Baldones novada domes
2013.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Sociālā atbalsta veidi Baldones
novada iedzīvotājiem” (turpmāk – noteikumi).
Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā,
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
1) Ministru kabineta 03.02.2009 noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 121. punkts nosaka, ka noteikumu projektā terminus skaidro,
lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas, ja termins nav skaidrots vai
lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā. Bērnu tiesību aizsardzības likuma
pirmā panta pirmās daļas 16.punkā jau ir skaidrots termins “daudzbērnu ģimene”, līdz
ar to noteikumu 2.punkts, kas skaidro termiņu “daudzbērnu ģimene” ir izslēdzams.
2) Ņemot vērā, ka noteikumos noteiktie atbalsti ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, nevis
sociālais pabalsts, tad nepieciešams noteikumus papildināt ar nosacījumu, ka atbalstu
piešķir, ja persona (ģimene) pieprasīto atbalstu nav saņēmusi citā pašvaldībā, lai
novērsu, ka persona konkrētu atbalstu saņemtu vienreiz.
3) Nepieciešams izslēgt noteikumu 11.punktu, kas paredz ēdināšanas pakalpojumu
apmaksu skolēniem, jo Baldones novada dome Baldones novada dome 22.12.2015.
pieņēma lēmumu (prot.Nr. 17,20§), ar kuru ar 01.02.2016. nolemts nodrošināt Baldones
novada pašvaldības finansētas brīvpusdienas visiem 5. - 12. klašu skolēniem, kuri
apmeklē Baldones novada vispārizglītojošās izglītības iestādes. 1-4.klašu izglītojamo
ēdināšana tiek nodrošināta par valsts budžeta līdzekļiem.
4) Baldones novada PII “Vāverīte” realizē: speciālo pirmsskolas izglītības programmu ar
jauktajiem attīstības traucējumiem (kods 01015611) un speciālo pirmsskolas izglītības
programmu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem (kods 01015911), tomēr ir bērni, kuriem nepieciešama speciālās
pirmsskolas izglītības programmas ar redzes, dzirdes un valodas attīstības
traucējumiem, somatiskām, psihiskām un psihoneiroloģiskām saslimšanām. Šādas
izglītības programmas realizē dažādas pirmsskolas izglītības iestādes ārpus Baldones
novada teritorijas, līdz ar to nepieciešams noteikumos paredzēt, ka atbalstu mācību
piederumu iegādei, uzsākot mācību gadu var saņemt arī citu pašvaldību pirmsskolas
izglītības iestāžu, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, obligātās apmācības
audzēkņi, ja Baldones novada pašvaldībā to nav iespējams apgūt.
5) Nepieciešams grozīt 6.1.2.punktu, jo viens mēnesis ir īss periods, kura laikā vecākiem
nepieciešams kārtot dažādas formalitātes, jāsaskaras ar dzīves pārmaiņām un stresu. Ne
vienmēr viena mēneša laikā ir iespējams iegūt informāciju par visiem pabalstiem un
atbalstiem, ko sniedz valsts un pašvaldība, it īpaši, ja jaundzimušo aprūpē tikai viens
vecāks. Tā pat ar bērna reģistrācija un pabalstu/ atbalstu kārtošana notiek vēlāk, ja bērns
ir priekšlaikus dzimis un nepieciešama medicīniskā aprūpe un vecāka klātbūtne visu
dienu bērnam pirmo periodu pēc piedzimšanas.
1. Noteikumi paredz papildus kritēriju atbalsta saņemšanai, t.i., ka persona (ģimene)
pieprasīto atbalstu nav saņēmusi citā pašvaldībā.
2. Atbalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot mācību gadu varēs saņemt arī citu
pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas,
obligātās apmācības audzēkņi, ja attiecīgo programmu nebūs iespējam apgūt Baldones
novada pašvaldībā.
3. Vecāku maksu atlaidi par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē varēs
saņemt arī dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušu bērnu vecāki.
4. Atbalsts aizgādņiem tiek palielināts no 71,14 euro uz 75,00 euro un atbalsts politiski
represētām personām no 42,69 euro uz 50,00 euro.
5. Atbalstu jaundzimušā bērna vecākiem varēs saņemt, ja jaundzimušā bēra dzīvesvieta ir
deklarēta Baldones novada teritorijā un vismaz viena vecāka deklarētā dzīvesvieta pēdējos
sešus mēnešus, pirms bērna piedzimšanas un bērna piedzimšanas brīdī būs Baldones

novada teritorijā. Atbalsts būs jāpieprasa 3 mēnešu laikā no bērna reģistrācijas dienas, kā
arī sociālajam dienestam, izvērtējot konkrētos apstākļus, būs tiesības pieņemt lēmumu par
atbalsta jaundzimušā bērna vecākiem piešķiršanu, ja persona objektīvu iemeslu dēļ būs
nokavējusi atbalsta pieprasīšanas termiņu.
6. Noteikumi paredz jaunu atbalsta veidu - atbalsts rehabilitācijas nodrošināšanai bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Baldones novada pašvaldības budžeta izdevumi noteikumos minētajiem atbalstiem varētu
palielināties par EUR 1300,00 gadā.

Netiek plānota

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir Baldones novada
pašvaldība un Baldones novada Sociālais dienests.
5.2. Noteikumu projekts nemaina līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām darbībām.

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones novada
6. Informācija par domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē 05.02.2016. un Finanšu un attīstības komitejas
konsultācijām ar sēdē 09.02.2016. un publicēšanas pašvaldības mājas lapas vietnē internetā
privātpersonām www.baldone.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut
noteikumos.
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