LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi”, s.n. Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV - 2142, tālr./fakss 7977739, reģ. Nr. 90000032857
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2016
Sējas novadā, 2016. gada 20.decembrī (prot. Nr. 12.,5.§ 5.3.p.)
Grozījumi Sējas novada domes 2012. gada 18. decembra saistošajos noteikumos
Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem”
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu
1. Izdarīt Sējas novada domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.7/2012
„Par sociāliem pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt I.nodaļas 5.punktu un 5.1., 5.2., 5.3.un 5.4.apakšpunktus šādā redakcijā:
“5. Sociālā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 9. pantu un 35. pantu, MK noteikumiem Nr. 1489 „Noteikumi par
garantēto minimālo ienākumu līmeni”, MK noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, MK noteikumiem Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Ģimene
(persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128,06 un ja:

5.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums;
5.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
5.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

5.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.”
1.2. Izslēgt I.nodaļas 5.punkta 5.5.apakšpunktu.
1.3. Izteikt II.nodaļas 7.punkta 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.3. pabalstu Sējas novada pašvaldības iedzīvotājiem 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100 un vairāk
gadu jubilejās; ”
1.4. Izteikt IV.nodaļas 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Brīvpusdienas Sējas pamatskolā un PII “Bitīte”.”
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1.5. Izteikt IV.nodaļas 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Sējas novada pašvaldības iedzīvotājiem pabalsts 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100… gadu
apaļajās jubilejās.”
1.6. Izteikt V. nodaļas 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Sējas novada pašvaldībā ir EUR 80,00
mēnesī.”
1.7. Izslēgt V. nodaļas 18.punkta 18.1. un 18.2.apakšpunktus.
1.8. Izteikt VII. nodaļas 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir EUR 200,00
vienai personai mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē
analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.”
1.9. Izteikt VIII. nodaļas 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Pabalstu piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem Sējas novada iedzīvotājiem
ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu un briļļu
iegādei.”
1.10.

Izteikt VIII. nodaļas 22.punktu šādā redakcijā:
“22. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu apmaksas kvītis ( oriģināli), kas iesniegti
ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža un pabalsts ir summas starpība no
personas ienākumiem līdz EUR 200 robežai personai kalendārajā gadā. Pabalstu piešķir
personām, kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējušas Sējas novada teritorijā
un dzīvo atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.

Pabalsta aprēķina piemērs pēc formulas:
A- ģimenes kopējie ienākumi mēnesī;
B- ģimenes locekļu skaits;
C- vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī;
D- pabalsta apmērs.
Formula: ”
A
B

1.11.

=C

EUR 200 – C = D

Izteikt 25.punkta 25.1.un 25.2.apakšpunktus šādā redakcijā:
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“25.1. Apmaksa EUR 60,00 mēnesī, ja tiek sniegts pakalpojums ( 20 stundas mēnesī –
palīdzība pārtikas, medikamentu iegādē, personiskās higiēnas nodrošināšanā, mājokļa
uzkopšana, palīdzība sadzīvisku jautājumu risināšanā – rēķini u.c.);
25.2. Apmaksa EUR 120,00 mēnesī, ja tiek sniegts pakalpojums (40 stundas mēnesī pārtikas iegāde, ēdiena gatavošana, palīdzība nokļūt ārstniecības iestādē un
medikamentu iegāde, mājokļa uzkopšana, personiskās higiēnas nodrošināšana, veļas
mazgāšana, palīdzība sadzīvisku jautājumu risināšanā - rēķinu apmaksa u.c.).”
1.12.

Izteikt X. nodaļas 27.punkta 27.6.2.apakšpunkta otro daļu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalsta apmērs ir starpība starp vidējiem ģimenes locekļa

ienākumiem mēnesī līdz EUR 200 robežai. Uz ģimeni tiek izmaksāts viens
ģimenes pabalsts vienreiz kalendārajā gadā.
Pabalsta aprēķina piemērs pēc formulas:
E- ģimenes kopējie ienākumi mēnesī;
F- ģimenes locekļu skaits;
G- vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī;
H- pabalsta apmērs.
Formula: ”
A
B
1.13.

=C

EUR 200 – C = D

Izteikt XII. nodaļas 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Brīvpusdienas tiek piešķirtas visiem bērniem, kuri mācās Sējas novada izglītības
iestādēs Sējas pamatskolā un Sējas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”bērniem no 5 gadu vecuma, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Sējas novada administratīvajā
teritorijā. Izmaksas par brīvpusdienām tiek vērtētas ģimenei pie sociālās palīdzības
saņemšanas.”

1.14.

Izteikt XIII. nodaļas 30.punkta 30.1.un 30.2.apakšpunktus šādā redakcijā:
“30.1. EUR 300,00, ja bērna un vecāku pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Sējas novada
teritorijā;
30.2. EUR 150,00, ja bērna un viena no vecākiem pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta
Sējas novada teritorijā.”

1.15.

Izteikt XV. nodaļas nosaukumu un 32.punktu šādā redakcijā:
“XV. Pabalsts Sējas novada iedzīvotājiem jubilejās
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32. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas ir Sējas novadā, tiek piešķirts pabalsts
dzīves apaļajās jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 piešķirot naudas pabalstu EUR 70,00,
bet 100 gadu jubilejā tiek piešķirts naudas pabalsts EUR 150,00.”
1.16. Izteikt XVIII.nodaļas 35.punktu šādā redakcijā:
“35. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas pašvaldības izdevumā “Sējas novada ziņas”.
1.17.

Izteikt XIX.nodaļas 36.punktu šādā redakcijā:
“16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 01.janvārī.”
Saistošie noteikumi tiek publicēti saskaņā ar Sējas novada domes saistošajiem

noteikumiem Nr. 6/2015 “Par Sējas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” un
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Domes priekšsēdētājs

/G.Liepiņš/
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sējas novada domes 2016.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2016
Sējas novadā,

2016.gada 20.decembrī

„Grozījumi Sējas novada domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos
Nr.7/2012 „Par sociāliem pabalstiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. __/2016
”Grozījumi Sējas novada domes 2012.gada 18.decembra
saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par sociāliem
pabalstiem” balstās uz trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
(personu) labklājības veicināšanu, nosaka Sējas novada
pašvaldības sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību,
pabalstu apmērus un to personu loku, kurām ir tiesības
saņemt šajos noteikumos paredzētos sociālos pabalstus, tā
nepasliktinot pabalstu ieprikšējo finansiālo apmēru.
"Sociālo pakalpojumu likuma" 35. panta trešā, ceturtā un
piektā daļa, paredz, ka sociālo pabalstu veidu, apmēru,
izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt
sociālos pabalstus, nosaka pašvaldību saistošajos
noteikumos.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Pašvaldības pilnvarojums izdot saistošos noteikumus izriet
no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punkta un 43.panta trešās daļas, kas nosaka, ka dome ir
tiesīga izdot saistošos noteikumus par likumā
paredzētajiem jautājumiem.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt ģimenes
(personas), kurām ir tiesības saņemt sociālos pabalstus, to
veidus, saņemšanas un izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika piesaistīta
sabiedrības līdzdalība un ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
sabiedrību
(mērķgrupām)

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas,
darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Šo saistošo noteikumu izpilde būtiski neietekmēs Sējas
novada domes kopējo budžetu.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada teritorijas
iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Sējas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ar saistošajos
noteikumos noteiktajiem sociālo pabalstu saņemšanas
ierobežojumiem.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības
saņemt sociālos pabalstus, uzliks pienākumus, ievērot
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nosacījumus pabalsta pieprasīšanai un saņemšanai, kā arī
nepasliktinās līdz šim esošo sociālo stāvokli, ciktāl tas
attiecas uz sociālajiem pabalstiem, sociāli mazaizsargātām
ģimenēm (personām).

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo
noteikumu piemērošanā ir Sējas novada Sociālais
dienests, kas ir tiesīgs kontrolēt saistošo noteikumu
regulējuma ievērošanu un pabalstu piešķiršanas kārtību un
nepieciešamību.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūras un nemaina personām veicamo darbību
līdzšinējo kārtību.
Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas
saistošo noteikumu izstrādes procesā: Sociālā dienesta
klienti un Sējas novada pensionāri, kuri snieguši
informāciju un viedokli par iepriekš minēto mērķgrupu
nepieciešamajiem sociālajiem pabalstiem un apmēriem.

Sējas novada domes priekšsēdētājs

/G.Liepiņš/
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