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Paskaidrojuma raksts
Par līdzdarbības pienākumu veidiem,
saņemot sociālo palīdzību 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:

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi
nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību”
1)10.punkts. Sociālais dienests noslēdz vienošanos
par līdzdarbību ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju,
vienojoties par pasākumiem pabalsta saņēmēja un viņa
ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai. Vienošanos var
neslēgt ar pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā
arī ar jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, ja tie iegūst
vispārējo vidējo izglītību vai vidējo profesionālo
izglītību dienas nodaļā.
2) 11.punkts. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos
noteikumos minētās prasības, sociālais dienests pieņem,
pamatojoties uz ziņām, kas iegūtas, novērtējot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)

statusam, kā arī vienošanos par līdzdarbību sociālās
situācijas uzlabošanā.
SPSP likums 38.pants. Ierobežojumi līdzdarbības
pienākumu noteikšanā
No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu
līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju
aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu
vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida
likumīgus ienākumus no darba.
39.pants. Pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai apmēra samazināšana
(1) Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai ģimenei samazina par personai piešķirto
daļu vai atsevišķi dzīvojošai personai nepiešķir, ja
persona atteikusies no līdzdarbības pienākumu
pildīšanas.
(2) Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai ģimenei samazina par bērnam paredzēto
daļu, ja:
1) ir pārtraukta vai izbeigta vecāku vara;
2) ģimenes valsts pabalstu par bērnu Valsts sociālo
pabalstu likumā noteiktajā kārtībā saņem cita persona;
3) bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā vai nodots aprūpē
audžuģimenē vai aizbildnībā un atrodas tās apgādībā.
Līdz ar to, tiks precizēta pabalsta GMI saņēmēju līdzdarbības
pienākumu veidi un saistošo noteikumu ieviešana
nepasliktinās iedzīvotāju sociālo stāvokli.

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem
izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumi nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt līdzdarbības
pienākumu veidus.
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu
būtību, galvenajiem nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība: iesaistīt pabalstu saņēmējus aktīvi
līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā, mudināt
attīstīt un pilnveidot sociālās iemaņas.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze
uz pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts minimāli ietekmēs esošo
pašvaldības budžetu, bet mudinās pilngadīgas, nestrādājošas

personas uzlabot savu sociālo situāciju pamatvajadzību
nodrošināšanai.
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 ne mazāk kā
sešus mēnešus.
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
klienti;

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

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija
un pārrunas ar iedzīvotājiem un sociālajiem darbiniekiem
Jēkabpils novada pagasta pārvaldēs;
6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai
iebildumi: nav saņemti.

Sēdi vadīja domes priekšsēdētājs

E.Meņķis

