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Aknīstes novada domes 2016.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2016
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot
to materiālo stāvokli””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai
daļai, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta ceturtajai daļai dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus par sociālo palīdzību savā
administratīvajā teritorijā.
Izvērtējot Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošos noteikumus Nr.13 "Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to
materiālo stāvokli", tika secināts, ka daži no punktiem ir
nepilnīgi, dažos punktos ir iespējams pārvērtēt sociālās
palīdzības pabalstu apmēru, tāpēc domei ir jāpieņem
atbilstoši grozījumi saistošajos noteikumos.
Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiks panākta
taisnīgāka sociālās palīdzības sniegšana.
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā
netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu.
Nav attiecināms.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada
pašvaldības laikrakstā "Aknīstes novada vēstis" un
ievietoti Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā
www.akniste.lv.
Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas
atbilst saistošajos noteikumos nodefinētai mērķgrupai,
varēs griezties Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā
dienestā, lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu.
Speciāli līdzdalības pasākumi nav veikti, konsultācijas ar
privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu
grozījumu projekts izskatīts Aknīstes novada
pašvaldības Sociālo jautājumu komitejā.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2016.gada 23.martā (protokols Nr.5, 13.#)
Saistošie noteikumi Nr.10/2016
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot
to materiālo stāvokli””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto, piekto daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.4.apakšpunktu
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to
materiālo stāvokli” šādus grozījumus:
1.1.
Papildināt 1.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt novada sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām), maznodrošinātām
ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību
savas situācijas uzlabošanā”;
1.2.
Grozīt 5.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā kurināmā iegādei vai īres un komunālo
maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm
(personām), kurām nav noslēgti uztura līgumi un nav īpašumā mežs:”
1.3.
Papildināt 5.1.punktu ar 5.1.1. un 5.1.2.punktiem šādā redakcijā:
“5.1.1. pabalsta apmērs 150 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu
segšanai trūcīgām ģimenēm (personām);
5.1.2. pabalsta apmērs 100 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu
segšanai maznodrošinātām ģimenēm (personām).”
1.4.
Izslēgt 5.2.punktu;
1.5.
Grozīt 6.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmaksai piešķir ne vairāk kā 100 euro
ģimenēm (personām), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam
atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”
1.6.
Grozīt 6.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 75 euro
maznodrošinātām ģimenēm (personām), kurām noteikta atbilstība maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam atbilstoši Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada
28.oktobra Aknīstes novada domes sēdē pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem
Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu Aknīstes novadā”;
1.7.
Izslēgt 6.2.1.punktu;
1.8.
Izslēgt 6.2.2.punktu;
1.9.
Papildināt Noteikumus ar 6.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, bet ne
vairāk kā 200 euro gadā vienai personai.”
1.10. Papildināt Noteikumus ar 6.5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmaksai un pabalsta operācijas gadījumā
saņemšanai, personai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, dokumenti (medicīniskie
izraksti, čeki, kvītis, kur ir norādīti personas dati), kas apliecina medicīnas izdevumus
vai operācijas gadījumu.”
1.11. Grozīt 7.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“50% no ēdināšanas izdevumiem Aknīstes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs piešķir bērniem, kuri iegūst pamatizglītību no 5 gadu vecuma, kam ir
obligātā apmācība, un kuru ģimenēm noteikta atbilstība maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam atbilstoši Aknīstes novada pašvaldības Aknīstes novada domes sēdē
2015.gada 28 oktobrī pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2015 „Kārtība,
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes
novadā”;
1.12. Grozīt 8.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai vai
atjaunošanai, atkarības no narkotisko vai toksisko vielu ārstēšanai, sociālās aprūpes
pasākumu nodrošināšanai) un citu sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām un
maznodrošinātām personām, individuāli izvērtējot situāciju.”
1.13. Grozīt 8.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Vienreizējais materiālais pabalsts līdz 130 euro apmērā tiek piešķirts trūcīgām un
maznodrošinātām personām, kurām nav likumīgu apgādnieku, sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt trūcīgās un
maznodrošinātas personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā.
Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz tā kalendāra gada beigām, kurā ir
sniegts sociālais pakalpojums.”
1.14. Grozīt 10.2.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“ikmēneša uzturlīdzekļu pabalsts katram bērnam no piedzimšanas līdz 7 gadu
vecumam – 92,50 euro mēnesī un katram bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai – 111,00 euro mēnesī”;
1.15. Grozīt 11.14.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Sociālā dienesta darbinieks informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums
negatīvs - pabalsta piešķiršana atteikta – pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma
pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

