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Saistošie noteikumi Nr. 7
APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2021.gada 26.janvāra sēdes
Lēmumu Nr.30 (protokols Nr.1)

Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.27
“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
36.panta sesto daļu.

Izdarīt Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 9.punktu, 43.panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta sesto daļu.”
2. Aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdus “ģimene (persona)” (attiecīgajā locījumā) un vārdu
“ģimene” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “mājsaimniecība” (attiecīgajā locījumā).;
3. Svītrot Noteikumu 2.5. apakšpunktu;
4. Izteikt Noteikumu 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. krīzes situācija - situācija, kurā katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ personai vairs nav
iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, pati saviem spēkiem tā nespēj pārvarēt
šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība”;
5. Svītrot Noteikumu 2.7. apakšpunktu;
6. Izteikt Noteikumu 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.10. trūcīga mājsaimniecība - mājsaimniecība, kuras ienākumu slieksnis ir 272 euro
pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām
mājsaimniecībā” ;
7. Izteikt Noteikumu 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.11. mājokļa pabalsts - materiāls pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai”;
8. Izteikt Noteikumu 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.12. garantētā minimālā ienākuma pabalsts – materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo
ikdienas izdevumu apmaksai”;
9. Papildināt Noteikumus 2.punktu ar 2.13. un 2.14. apakšpunktiem, izsakot tos šādā redakcijā:
“2.13. mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz
izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi;
2.14. sociālā funkcionēšana - personas spēja darboties dažādās dzīves jomās un pildīt
atbilstošas sociālās lomas, kuras nemitīgi tiek pakļautas apkārtējās vides ietekmei un ietver
sabiedrības gaidas un objektīvās prasības”;
10. Aizstāt Noteikumu 3.1.2. apakšpunktā vārdu “dzīvokļa” ar vārdu “mājokļa”;
11. Papildināt Noteikumu 3.punktu ar 3.1.4. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
“3.1.4. pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai.”;
12. Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un garantētā
minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas
un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību.”;
13. Svītrot Noteikumu 4.1. apakšpunktu;
14. Papildināt Noteikumu 4. punktu ar 4.2. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcija:
“4.2. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmērs mēnesī ir 109 euro pirmajai un vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.”;
15. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. GMI pabalstu mājsaimniecībai izmaksā naudā.”;
Domes priekšsēdētāja vietniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Grozījumi Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.27 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības 2021.gada 1.janvārā spēkā stājās grozījumi 2002.gada 31.oktobra
pamatojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, tāpēc ir
nepieciešams veikt grozījumus Baldones novada domes 2017.gada
28.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Baldones novadā”.
2. Īss projekta satura
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek veikti grozījumi pašvaldības
izklāsts
saistošajos noteikumos, lai tie atbilstu hierarhiski augstākām tiesību
normām.
3. Informācija par plānoto 2021.gada budžetā paredzēti papildus līdzekļi, paredzot
projekta ietekmi uz
palielinājumu par 300%. Palielinājums ir atkarīgs no pieprasītāju
pašvaldības budžetu
skaita, par pamatu ņemot 2020.gadā izmaksātos finanšu līdzekļus.
4. Informācija par plānoto Nav attiecināms.
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Baldones novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Baldones
administratīvajām
novada domē. Baldones novada domes lēmumu var pārsūdzēt
procedūrām
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
Konsultācijas nav veiktas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītājs
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