Jēkabpils novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 16
(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2011. gada 22. decembrī, prot. Nr. 17,
34.§), precizēti ar Jēkabpils novada domes 2012. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 68)
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Jēkabpils novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un 10.panta trešo daļu,
33.pantu un 36 panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu,
Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra Saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 3.2. punktu jaunā redakcijā:
„3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30. marta noteikumiem
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto
garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās
situācijas uzlabošanā.
2. Izteikt 3.2.1. apakšpunktu jaunā redakcijā:
„3.2.1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90,00 latu.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1.4. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„7.1.4. Bērnu vecāki, kuriem ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss (uzrādot izziņu), vai ir
daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk), tiek atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēšanos
Jēkabpils novadā esošajos bērnu rotaļu un attīstības centros.”
4. Izteikt 12.7. punktu sekojošā redakcijā:
„12.7. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam pieņem sociālā dienesta vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta
pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu sagatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā
dienesta darbinieks, kurš apkalpo iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.”
5. Izteikt 12.8. punktu sekojošā redakcijā:
„12.8. Lēmumu par pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, mājokļa
pabalstu, pabalstu medicīnas izdevumu daļējai apmaksai, pabalstu bērna izglītībai un
audzināšanai, pabalstu aprūpei mājās, pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai pieņem
sociālā dienesta vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma

projektu sagatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo
iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.”
6. Izteikt 12.9. punktu sekojošā redakcijā:
„12.9. Lēmumu par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā pieņem sociālā dienesta
vadītāja, saskaņojot ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju. Lēmuma projektu
sagatavo un iesniedz izskatīšanai sociālā dienesta darbinieks, kurš apkalpo
iedzīvotājus attiecīgajā pagasta pārvaldē.
7. Izslēgt 13.1. punktu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”.
Paskaidrojuma raksts
Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos
Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums,
kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja
attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums,
tad skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:
Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumos Nr. 11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā
22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi, paredz:
1) 3.2. punkts paredz Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30. marta noteikumiem
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki
par Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto garantēto
minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties
savas sociālās situācijas uzlabošanā.
2) 3.2.1.apakšpunkts Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz LVL90.00
3) 12.7.,12.8.,12.9.punkti par lēmuma pieņemšanu (sociālā
dienesta darbinieki sagatavo un iesniedz sociālā dienesta
vadītājai informāciju par lēmuma projektu, ko akceptē.
4) 13.1 – izslēgt.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
36.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu

par trūcīgu" ir nodrošināta pabalsta piešķiršana garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju
sociālo stāvokli.
1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami
saistošie noteikumi:
Ņemot vērā to, ka pašvaldības saistošie noteikumi tika pieņemti laikā,
kad spēka bija MK noteikumi 2009.gada 3.marta noteikumi Nr. 214,
netika veikti grozījumi saistošajos noteikumos, bet faktiski lēmumu
piešķiršana tika veikta pēc Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumiem nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu".
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet
pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.11”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un
ceturto daļu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt spēkā esošos
normatīvos aktus.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību,
galvenajiem nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 3.2.punktu un 3.2.1.
apakšpunktu jaunā redakcijā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Jēkabpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un
Darbi”.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz
pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu,
bet novērš esošās neprecizitātes.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas,
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums:
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais
regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus
pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas,
veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību
u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus
pienākumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo
noteikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta darbinieki;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras,
piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids
pašvaldības mājas lapā;

– informācija

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai
iebildumi: nav saņemti.

