STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tālr. 67910518
novada.dome@stopini.lv
Ulbrokā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada 24.martā

Nr. 14/21
Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 24.03.2021.
sēdes lēmumu (protokols Nr.106.p.4.8.)
Precizēti
ar Stopiņu novada domes 21.04.2021.
sēdes lēmumu (protokols Nr.108.p.6.5.)

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta trešo daļu un
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un pārējām personām mājsaimniecībā sociālās
palīdzības sniegšanai.
II. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana
2. Mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā uz pirmo vai vienīgo personu mājsaimniecībā nepārsniedz 355 euro mēnesī un

pārējām personām mājsaimniecībā nepārsniedz 249 euro.
III. Lēmuma pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtība
3. Lēmumu par mājsaimniecības atzīšanu par maznodrošinātu pieņem Stopiņu novada
Sociālais dienests.
4. Ja mājsaimniecības ienākumi pārsniedz šo noteikumu noteikto ienākumu līmeni,
Stopiņu novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.
5. Stopiņu novada Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atzīšanu par
maznodrošinātu var apstrīdēt Stopiņu novada domē. Stopiņu novada domes lēmumu
var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V . Noslēguma jautājumi
6. Atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2019.gada 27.novembra
saistošos noteikumus Nr.29/19 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu Stopiņu novadā”.
7. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes 2021.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14/21
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Stopiņu novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.

Norādāmā informācija

Projekta Stopiņu novada domes 2021.gada 24.marta saistošie noteikumi

nepieciešamības

Nr.14/21 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu

pamatojums

slieksni Stopiņu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi)

izstrādāti, jo no 2021.gada 1.janvāra saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu
un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu pašvaldība saistošajos noteikumos ir tiesīga
noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksmi
ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā

un

305 euro

pārējām

personām

mājsaimniecībā, piemērojot ekvivalences skalu - 0.7. Ņemot
vērā minēto, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni saistošajos noteikumos bija jānosaka ne zemāku par
327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un
229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dod iespēju
saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
pārtikas un pamata materiālo palīdzību.
2. Īss

projekta Saistošie noteikumi paredz atcelt Stopiņu novada domes

satura izklāsts

2019.gada 27.novembra saistošos noteikumus Nr.29/19 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai

maznodrošinātu

Stopiņu

novadā”,

jo

trūcīgas

mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir noteikts Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrajā
daļā, savukārt trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa noteikšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2020.
gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu”.
Ar

Saistošajiem

noteikumiem

paredzēts

noteikt,

ka

mājsaimniecību atzīst par maznodrošinātu, ja tās vidējie
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz pirmo vai vienīgo personu
mājsaimniecībā nepārsniedz 355 euro mēnesī un pārējām
personām mājsaimniecībā nepārsniedz 249 euro.
3. Informācija par Saistošo noteikumu būtiska ietekme uz Stopiņu novada
plānoto

projekta pašvaldības budžetu netiek prognozēta. Lai nodrošinātu

ietekmi

uz saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas

pašvaldības budžetu institūcijas,

darba

vietas,

paplašināt

esošo

institūciju

kompetenci.
4. Informācija par
plānoto

projekta

ietekmi

uz
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

uzņēmējdarbības
vidi

pašvaldības

teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

procedūrām
6. Informācija par Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
konsultācijām
privātpersonām

ar pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
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