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APSTIPRINĀTI
Ar Apes novada domes
31.01.2019. sēdes lēmumu Nr. 1
(prot.Nr.1,1. p.)

Apes novada pašvaldības domes 31.01.2019. saistošie noteikumi Nr.1/2019 „GROZĪJUMI APES
NOVADA DOMES 23.11.2017. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.8/2017 „PAR SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS PABALSTIEM APES NOVADĀ””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšana” 25.2. panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem 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 palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
ārpusģimenes aprūpes beigām” 27., 29.,30., 31. un 31.1.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu
1. Izdarīt Apes novada domes 23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Apes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 9.punktā skaitli „86.00” ar skaitli„100.00”.
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Paskaidrojuma raksts
Apes novada pašvaldības domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. Nr.1/2019
„Grozījumi Apes novada pašvaldības 23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā””
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Šobrīd Apes novada pašvaldības 23.11.2017. saistošo noteikumu
nepieciešamības
Nr.8/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā” ( turpmāk pamatojums
Saistošie noteikumi) tiesiskajā regulējumā noteikts, ka dzīvokļa pabalsts
tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gadā un 86,00 euro apmērā, uz kuru
noteikta atbilstība statusam šādai personai (ģimenei) personai (ģimenei),
kura atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam.
Ņemot vērā, ka novērojams manāms cenu kāpums kurināmā iegādei –
viena malkas kubikmetra iegādei nepieciešami EUR 25.00 (divdesmit
pieci euro, 00 centi), līdz ar to, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piektajai daļai, kas nosaka, ka dzīvokļa
pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo
pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos, nepieciešams
veikt grozījumus Saistošajos noteikumos, nosakot, ka dzīvokļa pabalsta
apmērs, kas piešķirams vienu reizi gadā, nosakāms pašreizējo 86.00 euro
vietā uz 100.00 euro.
2. Īss projekta satura
Apes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Grozījumi Apes novada
izklāsts
pašvaldības 23.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.8/2017 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” izdoti saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis izdarīt grozījumus spēkā
esošajos Saistošajos noteikumos Nr.8/2017.
Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalstu, kas tiek piešķirts vienu
reizi kalendārā gadā, uz kuru noteikta atbilstība statusam šādai personai
(ģimenei) personai (ģimenei), kura atbilst trūcīgas personas (ģimenes)
statusam, 100.00 euro apmērā.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, bet
projekta ietekmi uz
pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus. Prognozējama izdevumu
pašvaldības budžetu
summas palielināšanās par EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro 00 centi)
gadā.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
4. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz Ar Saistošajiem noteikumiem ir noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms
uzņēmējdarbības
vidi saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums: personas (ģimenes),
kuras atbilsts trūcīgas personas (ģimenes) statusam.
pašvaldības teritorijā
5.
Informācija
administratīvajām
procedūrām

par

6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par
ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties
Apes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina
līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2017.
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