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GROZĪJUMI 2010.GADA 10.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„ KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA
PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktu
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu
1.Izdarīt šādus grozījumus Mazsalacas novada pašvaldības 2010.gada 10.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu”, turpmāk - Noteikumi:
1.1. Svītrot noteikumu 12.punkta 12.2.un 12.3.apakšpunktus un 12.1. apakšpunktu izteikt šādā
redakcijā:
„ 12.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150
latus, lai saņemtu pašvaldības sniegto sociālo palīdzību”
1.2. noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā:
„14. Maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts:
14.1. uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
14.2. uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.”

Domes priekšsēdētājs

Gunārs Zunda

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 18 „GROZĪJUMI 2010.GADA 10.FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1
„ KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA
PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ņemot vērā to, ka maznodrošinātā statuss tiek izvērtēts analogi trūcīgas
ģimenes statusam, tad ar grozījumiem MK 30.03.2010.noteikumos Nr. 299 “
Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,
kuri stājās spēkā ar 01.06.2012., nepieciešams grozīt saistošo noteikumu
Nr.1” Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu” maznodrošinātās personas statusa piešķiršanas termiņus.
Savukārt,
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1046” Veselības aprūpes
organizēšanas un finsēšanas kārtība” 10.18., 11.2 un 113 punktu darbība
izbeidzas ar 01.01.2012. un ir nepieciešams attiecīgi svītrot saistošo noteikumu
Nr.1” Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu” 12.2 un 12.3 apakšpunktus.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi tiks izdoti saskaņā ar likuma “ Par
pašvaldībām”15.panta septīto un devīto punktu
un “ Par pa dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu. Ar
grozījumiem tiks noteikts, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150
latus ( līdz šim 135 lati), kā arī tiks noteikts, ka maznodrošinātās personas
statusu piešķir uz uz sešiem mēnešiem – darbspējīgām personām un uz
divpadsmit mēnešiem – darbnespējīgām personām, kā arī attiecīgi tiks svītroti
12.2.un 12.3 apakšpunkti.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Jaunu amatu vietu izveidošana šajā sakarā nebūs nepieciešama 2013.gada
budžetā paredzami papildus 10% no 2012.gadā izlietotā budžeta ( dzīvokļa
pabalstam) Palielinot maznodrošinātā statusa līmeni, pieaugs dzīvokļa pabalsta
saņēmēju skaits.

Domes priekšsēdētājs

Nav attiecināms.

Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas. Iedzīvotāju
iesniegumus izskatīs un lēmumus pieņems Sociālais dienests.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Ņemti vērā sociālā darba
speciālistu ieteikumi. Grozījumus ir ierosinājis Mazsalacas novada Sociālais
dienests, vadītājas Agritas Bērziņas personā.

Gunārs Zunda

