Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2
Rēzeknē 2018.gada 25.janvārī (prot. Nr.22, 7.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013.
saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.panta pirmo daļu un 25.2panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu,
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" 6.punktu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.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 pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 29., 30. un 30.1punktu
Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 "Par sociālo palīdzību
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.252) šādus grozījumus:
1. Papildināt 28.punktu aiz vārda "iesniegums" ar pieturzīmi un vārdiem ", norādot nepieciešamā pabalsta
apmēru";
2. Svītrot 40.2.2. un 40.3.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "līdz 272 euro mēnesī";
3. Aizstāt 58.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "200 euro" ar skaitli un vārdu "258 euro".
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Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Grozījumi
Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr.70 "Par
sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas
raksturojums

Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošie noteikumi Nr.70 "Par sociālo
palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi)
nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus,
saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to
personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos
pabalstus.

2. Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums, dokumenta
būtība

1) Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā
grozījumus Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos
noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".
Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot atsevišķi
dzīvojoša persona, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, persona,
kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, persona, kurai ir noteikta
invaliditāte, un/vai ģimene, kura sastāv no personām, kuras ir sasniegušas
valstī noteikto pensijas vecumu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu, personām, kurām ir noteikta invaliditāte (turpmāk - ģimene
(persona)) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā tiek atzīta par maznodrošinātu, no
2018.gada 1.janvāra ir 289 euro mēnesī (iepriekš 272euro mēnesī).
2) 2018.gada 16.janvārī Ministru kabinets pieņēma grozījumus Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes
noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.1036). Grozījumi stājās spēkā
2018.gada 19.janvārī, bet piemērojami no 2018.gada 1.janvāra.
Grozījumi palielina audžuģimenei noteikto pabalstu par bērna uzturu, nosakot,
ka pabalsta apmērs bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, tas ir,
2018.gadā, bērnam līdz 7 gadu vecumam - 215 euro, bērnam no 7 gadu
vecuma līdz 18 gadu vecumam - 258 euro.
Pabalsta apmērs līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim bija noteikts - ne
mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam,
līdz ar to saistošo noteikumu 58.1.apakšpunktā tā apmērs noteikts - 200 euro.
Ievērojot MK noteikumu Nr.1036 43.1.apakšpunktu, ir nepieciešams grozīt
saistošo noteikumu 58.1.apakšpunktu.

3. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

1) Tiek grozīts saistošo noteikumu 28.punkts, saskaņā ar kuru, ja persona
vēlas saņemt pabalstu krīzes situācijā, tā iesniedz iesniegumu, pievienojot
atbilstošus, krīzes situāciju raksturojošus dokumentus (čekus, kvītis, kurās
norādīts personas kods). Minētais saistošo noteikumu punkts tiek papildināts
ar norādi, ka personai iesniegumā ir jānorāda arī nepieciešamā pabalsta
apmērs.
2) Saistošo noteikumu 40.2.2. un 40.3.2.apakšpunkts nosaka dzīvokļa
pabalsta siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai apmēru, kuru nosakot tiek
ņemts vērā maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis.
Maksimālais ienākumu līmenis, kas ļauj pretendēt uz dzīvokļa pabalstu, ir
noteikts vienāds ar ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
ģimene (persona) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā tiek atzīta par

maznodrošinātu, un saistošajos noteikumos tas norādīts kā konkrēta summa 272 euro mēnesī.
Tā kā no 2018.gada 1.janvāra ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru
nepārsniedzot ģimene (persona) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā tiek atzīta par
maznodrošinātu, ir mainījies, ir nepieciešams grozīt maksimālo ienākumu
līmeni, kas ļauj pretendēt ģimenei (personai) uz dzīvokļa pabalstu, nosakot to
289 euro mēnesī.
Vienlaikus, ņemot vērā, ka ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru
nepārsniedzot ģimene (persona) Rēzeknes pilsētas pašvaldībā tiek atzīta par
maznodrošinātu, arī turpmāk var mainīties, nav lietderīgi saistošajos
noteikumos norādīt maksimālo ienākumu līmeni, jo šādu ierobežojumu jau
ietver maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa esamība.
3) Audžuģimenei noteiktā pabalsta par bērna uzturu apmērs mēnesī no
200 euro tiek palielināts uz 258 euro.
4. Saistošo noteikumu
Netiek prognozēta palielināta ietekme uz pašvaldības budžetu.
projekta iespējamā ietekme
uz pašvaldības budžetu
MK noteikumu Nr.1036 52.punkts nosaka, ka valsts nodrošina mērķdotāciju
izdevumu segšanai, lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas par pabalsta
palielinājumu - 50% apmērā no minimālo uzturlīdzekļu apmēra bērnam.
Uz 2018.gada 1.janvāri Rēzeknes pilsētas pašvaldībā audžuģimenes pabalstu
bērnu uzturam saņem par 10 bērniem (tajā skaitā, bērni līdz 7 gadu vecumam
- 6, no 7 līdz 18 gadu vecumam - 4).
Papildus budžetā nepieciešamie līdzekļi 7094,73 euro, ko kompensēs valsts.
5. Saistošo noteikumu
Neietekmē.
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Saistošo noteikumu
Neietekmē.
projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām
procedūrām
7. Normatīvie akti, saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā, trešā,
ar kuriem saistošie
ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
noteikumi sagatavoti
risināšanā" 25.panta pirmā daļa un 25.2panta piektā daļa, Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni" 3.punkts, 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" 6.punkts, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punkts, 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 pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1punkts, likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 7.punkts, 41.panta pirmās daļas
1.punkts, 43.panta trešā daļa.
8. Informācija par
konsultācijām ar

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes
pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo
noteikumu projekti".
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