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Sējas novadā

Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2019
Sējas novadā, 2019. gada 19. martā (prot. Nr. 4.,4.§ 2.4/1.4.p.)
Grozījumi Sējas novada domes 2018. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.6/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, trešo un ceturto
daļu;
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu;
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29.un
30.punktu;
Ministru kabineta 2012.gada 12.decembra noteikumu
Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu;
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu
Nr.354 ”Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu;

Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3.3. punktu.
1. Izdarīt Sējas novada domes 2018. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.6/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā” šādus
grozījumus:
1.1.

Papildināt IV nodaļas 8.punktu ar 8.1.un 8.2.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„8.1. Noteikt maznodrošinātas personas statusu ģimenēm (personām), kuru vidējie
ienākumi mēnesī nepārsniedz 242,00 EUR, ko apliecinās pašvaldības sociālā dienesta
izsniegta rakstiska izziņa, tikai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
EAFVP atbalsta saņemšanai.
8.2. Ģimenes (personas) materiālā situācija tiek izvērtēta atbilstoši visiem pārējiem
normatīvajos aktos noteiktajiem maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanas kritērijiem.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sējas novada domes 2019.gada 19.marta saistošajiem noteikumiem Nr.2/2019
Sējas novadā,

2019.gada 19.martā

„Grozījumi Sējas novada domes 2018. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.6/2018 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

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

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2019
“Grozījumi Sējas novada domes 2018. gada 24. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.6/2018 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Sējas novadā”” balstās uz maznodrošinātas
personas statusu ģimenēm (personām), kuru vidējie
ienākumi mēnesī nepārsniedz 242,00 EUR labklājības
veicināšanu,
nosaka
Eiropas
Atbalsta
fonda
vistrūcīgākajām personām EAFVP atbalsta saņemšanas
iespējas Sējas novada pašvaldībā.
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 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, audžuģimenes, daudzbērnu ģimenes u.c.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības
saņemt sociālos pabalstus, uzliks pienākumus, ievērot
nosacījumus pabalsta pieprasīšanai un saņemšanai, kā arī
nepasliktinās līdz šim esošo sociālo stāvokli, ciktāl tas
attiecas uz sociālajiem pabalstiem, sociāli mazaizsargātām
ģimenēm (personām).
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.
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