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Saistošie noteikumi Nr. 8
APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019. gada 28. augusta lēmumu Nr.238
(prot.Nr.9, 2.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 10.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
“Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā”” (turpmāk – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu un
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu”.
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2. Izteikt saistošo noteikumu 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.4. kārtību, kādā ģimenēm (personām) tiek izmaksāti sociālās palīdzības pabalsti un sociālās
palīdzības pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai.”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Sociālā palīdzība tiek sniegta ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un
faktiski dzīvo Auces novada teritorijā.”.
4. Svītrot noteikumu 9.punktu.
5. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
“14. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina Dienesta
izsniegta rakstiska izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
14.1. uz trīs mēnešiem, ja ģimenē vismaz viena persona vai atsevišķi dzīvojoša persona ir
darbspējīgā vecumā;
14.2. uz sešiem mēnešiem, ja ģimenē nav personas darbspējīgā vecumā vai atsevišķi dzīvojoša
persona nav darbspējīgā vecumā.”.
6.

Izteikt saistošo noteikumu 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

”15.2. 85 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas vientuļām atsevišķi dzīvojošām
personām un vientuļām atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku.”.
7. Svītrot saistošo noteikumu 17.punktu.
8. Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:
”21. Šo saistošo noteikumu 20.punktā minētajos gadījumos, izvērtējot lietderības apsvērumus vai
vienojoties ar pabalsta saņēmēju, Dienests izsniedz pabalsta saņēmējam limita karti pārtikas
iegādei (ar uzskaiti naudā).”.
9. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru
apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti, tiek piešķirts apkures sezonas laikā īres
(apsaimniekošanas) maksas, komunālo maksājumu (ūdens, atkritumu izvešana, kanalizācija u.c.)
un ar centralizēto apkuri saistīto izdevumu daļējai kompensēšanai.”.
10. Izteikt saistošo noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru
apdzīvojamās platības tiek apsaimniekotas un apkurinātas individuāli ar malku vai citu
kurināmo, tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā, lai daļēji kompensētu ar dzīvokļa
(mājokļa) apsaimniekošanas un kurināmā iegādi saistītos izdevumus un atkārtoti var tikt piešķirts
ne ātrāk kā 6 mēnešus no iepriekšējā pabalsta piešķiršanas brīža.”.
11. Svītrot saistošo noteikumu 42., 43. un 44.punktu.

Domes priekšsēdētāja vietniece
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2019.gada 28.augusta Saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
un sociālās palīdzības pabalstiem Auces novada pašvaldībā””
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Auces
novada pašvaldībā”” (turpmāk tekstā - saistošie
noteikumi) veikti, ievērojot 14.06.2019. Labklājības
ministrijas vēstulē Nr. 41-1-02/1093 “Par saistošajiem
noteikumiem
par
sociālo
palīdzību”
ietvertos
priekšlikumus par saistošo noteikumu precizēšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais
pamatojums.
Saistošajos noteikumos tiek precizētas iztikas līdzekļu
deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi.
No saistošajiem noteikumiem tiek svītroti pabalsts
ēdināšanai un pabalsts personu apliecinošu dokumentu
(pase vai identifikācijas karte) atjaunošanai. Minētie
pabalsti tiek pārcelti uz 2017.gada 25.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.9 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Auces novada pašvaldībā”.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 14.1. un 14.2.
apakšpunktu, nosakot termiņu, uz kādu tiek piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
Auces novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta Neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
5. Informācija par
pašvaldības iestāde „Auces novada Sociālais dienests”.
administratīvajām procedūrām
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6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja vietniece

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Plānotais
sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv.

I. Špela

