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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
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Nr.20
/17.12.2014. sēdes lēmums Nr.24.32/
Precizēti ar 21.01.2015. sēdes lēmumu Nr.1.32

Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
“Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31.,
un 31¹.punktiem, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
1. Izdarīt 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālā palīdzības
pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā” , turpmāk- noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:
„38. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgajām ģimenēm, maznodrošinātajām ģimenēm,
audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri sasnieguši
pilngadību, bet mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai
augstskolā pilna laika klātienē līdz 24 gadu vecumam:”
1.2. Izteikt 38.4.punktu šādā redakcijā:
„38.4. Neizvērtējot ģimenes ienākumus ēdināšanas izdevumu apmaksu nodrošina aizbildnībā
un audžuģimenē esošajiem bērniem, kuri mācās jebkurā mācību iestādē vai pirmsskolas
izglītības iestādē un bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās novada pašvaldības mācību
iestādē vai apmeklē novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi.
Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs
nepilngadīgi bērni, tai skaitā, arī bērni, kuri ir sasnieguši pilngadību un nepārtraukti turpina
mācības vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē
līdz 24 gadu vecumam”.
1.3.Izteikt 38.6.punktu šādā redakcijā:
„ 38.6. Punktos 38.3. un 38.4. minēto pabalstu izmaksu pārtrauc, ja izglītojamais regulāri
pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla ir kavējis mācības 3
dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī (septembris-decembris un janvāris-maijs) un izglītojamo
vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā (minēto informāciju
rakstiski iesniedz mācību iestāde)”.
1.4. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:
„44. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai Sociālais dienests piešķir, ja klientam
atbilstoši 2014.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās”
nodrošināšanu Mazsalacas novadā” 12.punkta kritērijiem nodrošināma pašvaldības

apmaksāta aprūpe, bet objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt sociālā aprūpētāja
pakalpojumus (attālums, psiholoģiskie aspekti):”
2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
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Saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi 2013.gada 20.novembra saistošajos
noteikumos Nr. 22 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada
pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nepieciešami grozījumi saistošos noteikumos Nr.22 “ Par sociālās
palīdzības pabalstiem Mazsalacas novadā” , jo
Nepieciešams precizēt atbalsta kritērijus daudzbērnu ģimenēm,
audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm. Ir pieņemti un stājušies
spēkā atsevišķi saistošie noteikumi „ Par pakalpojuma "Aprūpe
mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā” .

2. Īss
izklāsts

projekta

satura Par atbalsta pasākumiem daudzbērnu ģimenēm par pamatu
ņemams kritērijs –„ mācības skolā”, nevis „ nepilngadīgs” līdz ar
to precizējami 38.,38.4.punkti
Mainīti nosacījumi, kādos gadījumos var pārtraukt pabalsta
izmaksu-no 5 dienām uz 3 dienām vai 20 stundām semestrī
par pamatu ņemot Mazsalacas vidusskolas iekšējās kārtības
noteikumus.
Ir pieņemti un stājušies spēkā atsevišķi saistošie noteikumi „ Par
pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā”
līdz ar to samazināms to klientu loks, kam nevar nodrošināt
sociālā aprūpētāja pakalpojumu attāluma (pagastos) vai
psiholoģisku aspektu dēļ, tiek piešķirts pabalsts.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Lai īstenotu noteikumu 38.un 38.4. punktu,
2015.gada budžetā papildus līdzekļi nepieciešami pabalstiem
ēdināšanai natūrā, palielinot izdevumus par 8% no 2014. gada
izpildes un vienreizējam pabalstam bērna izglītībai un
audzināšanai, palielinot izdevumus par 7% no 2014.gada izpildes.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Neietekmē

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas.
Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais dienests
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Noteikumu projekts
ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu, Mazsalacas vidusskolu,
ņemot vērā minēto institūciju amatpersonu priekšlikumus un
kompetences.
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