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Sociālo pakalpojumu un
soci ālās pal īdzības likums (1)

� Sociālo pakalpojumu un soci ālās pal īdzības saņemšanas
kārt ību nosaka Ministru kabinets un pašvald ību domes (3.panta
otrā daļa)

� Sociālās pal īdzības mērķis ir sniegt materi ālu atbalstu kr īzes
situ ācijā nonākuš ām trūcīgām un maznodrošin ātām ģimenēmsitu ācijā nonākuš ām trūcīgām un maznodrošin ātām ģimenēm
(person ām), lai apmierin ātu to pamatvajadz ības un veicin ātu
darbsp ējīgo personu l īdzdarb ību savas situ ācijas uzlabošan ā
(32.pants)

� Pašvald ība saistošajos noteikumos var noteikt
labv ēlīgākus nosac ījumus ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu , tai skait ā var atz īt par tr ūcīgu ģimeni (personu), kurai ir
parādsaist ības (33.panta otrā daļa)



Sociālo pakalpojumu un
soci ālās pal īdzības likums (2)

� Ja ir apmierin āts pamatots pašvald ības iedz īvotāju
piepras ījums p ēc pabalsta GMI l īmeņa nodrošin āšanai un
dzīvok ļa pabalsta , pašvald ība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, ir ties īga no pašvald ības pamatbudžeta izmaks āt ar ī
citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadz ību
apmierin āšanai (35.panta trešā daļa)

Šā panta trešaj ā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru,Šā panta trešaj ā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru,
izmaksas k ārt ību un personas, kuras ir ties īgas saņemt šos
pabalstus, reglament ē pašvald ības saistošajos noteikumos
(35.panta ceturtā daļa)

� Dzīvok ļa pabalsta apmēru, izmaksas k ārt ību un personas,
kuras ir ties īgas saņemt šo pabalstu, reglament ē pašvald ības
saistošajos noteikumos (35.panta piektā daļa)



Noteikumi par ģimenes vai atseviš ķi 
dzīvojošas personas atz īšanu par tr ūcīgu

(MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299)

� Pašvald ība saistošajos noteikumos var noteikt ikmēneša
kred ītmaks ājuma apm ēru , par kuru pašvald ības soci ālais dienests
samazina ien ākumu summu, apr ēķinot vid ējos ien ākumus
(17.punkts)(17.punkts)

� Par īpašumu šo noteikumu izpratn ē nav uzskat āmi
pašvald ības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un
nekustamais īpašums (19.4.apakšpunkts)

Paredzēts, ka ar 01.01.2014. stāsies sp ēkā groz ījumi, nosakot tr ūcīgas
ģimenes (personas) ien ākumu l īmeni 128,06 euro.



Ģimenes vai atseviš ķi dz īvojošas 
personas atz īšana par maznodrošin ātu

� Par maznodrošin ātu atzīstama persona, kuras ien ākumi un
materi ālais st āvoklis nep ārsniedz attiec īgās pašvald ības domes
noteikto līmeni, kas savuk ārt nedr īkst b ūt zemāks par tr ūcīgas
personas ienākumu un materi ālā stāvok ļa līmeni , kādu,personas ienākumu un materi ālā stāvok ļa līmeni , kādu,
pamatojoties uz Soci ālo pakalpojumu un soci ālās pal īdzības
likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atz īta par
maznodrošin ātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša
izziņa (likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sestā daļa)



Noteikumi par
garant ēto minim ālo ien ākumu l īmeni

(MK 18.12.2012. noteikumi Nr.913)

� Pašvald ības dome ir ties īga noteikt

citu GMI l īmeni dažādām iedz īvot āju grup ām (piem ēram,
bērniem , vecuma un invalidit ātes pensiju sa ņēmējiem ),

kas nav zem āks par šo noteikumu 2.punkt ā minēto ien ākumu
līmeni (35 lati mēnes ī) un nep ārsniedz normat īvajos aktos par
ģimenes vai atseviš ķi dz īvojošas personas atz īšanu par tr ūcīgu
noteikto ien ākumu l īmeni (3.punkts)

Paredzēts, ka ar 01.01.2014. stāsies sp ēkā groz ījumi, nosakot
garant ēto minim ālo ien ākumu l īmeni 49,80 euro .



Kārt ība, kādā aprēķināms, pieš ķirams, 
izmaks ājams pabalsts GMI l īmeņa nodrošin āšanai 

un sl ēdzama vienošan ās par l īdzdarb ību
(MK 17.06.2009. noteikumi Nr.550)

� Pašvald ība saistošajos noteikumos var noteikt piemaksu GMI
līmeņa apmērā vai liel ākā apmērā pabalsta sa ņēmējam, kuram visi
apgādājamie ir nepilngad īgi (6.punkts)

� Pabalstu izmaks ā par kārtējo m ēnesi pašvald ības saistošajos
noteikumos noteiktaj ā termi ņā (13.punkts)noteikumos noteiktaj ā termi ņā (13.punkts)

� Pabalsta izmaksu naud ā daļēji vai piln ībā var aizst āt ar pabalstu
natūrā (ar uzskaiti naud ā), samaks ājot b ērnu ēdin āšanas izdevumus
skol ā vai b ērnu audzin āšanas iest ādē, kā arī pieaugušo ēdin āšanas un
citus izdevumus saska ņā ar pašvald ības saistošajiem noteikumiem :

- ja konstat ēts, ka pabalsta sa ņēmējs p ārkāpis vienošanos par 
pabalsta izlietošanas m ērķiem. Izmaksas veidu maina, s ākot ar n ākamo 
izmaksas m ēnesi;

- pēc ģimenes (personas) v ēlēšanās (15.punkts)



Probl ēmas
pašvald ību saistošajos noteikumos (1)

� Izdošanas pamatojum ā un pašos saistošajos noteikumos
atsauce uz sp ēku zaud ējušiem likumiem, MK noteikumiem

� Likumos un MK noteikumos noteikto ties ību normu
pārrakst īšanapārrakst īšana

� Neatbilst pašvald ības soci ālās pal īdzības mērķiem un
pamatprincipiem, taču izdošanas pamatojum ā atsauce uz SPSP
likuma 35.panta trešo un ceturto da ļu (citi pabalsti ģimenes
(personas) pamatvajadz ību apmierin āšanai )



Probl ēmas
pašvald ību saistošajos noteikumos (2)

� Saistošo noteikumu izdošanas pamatojum ā, raugoties no to
satura un virsraksta, j ābūt atsaucei uz citiem ties ību aktiem

Piemēram:
� “Par pabalstiem pilngad ību sasniegušajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem ”
- izdoti saskaņā ar SPSP likuma 35.panta trešo un ceturto daļu;
- tā vietā jābūt MK 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “Noteikumi par- tā vietā jābūt MK 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” atbilstošiem konkrētiem punktiem;

� "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm“
- izdoti saskaņā ar SPSP likuma 35.panta trešo un ceturto daļu;
- tā vietā jābūt MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi” atbilstošiem konkrētiem punktiem



Probl ēmas
pašvald ību saistošajos noteikumos (3) 

� Saistošo noteikumu izdošanas pamatojums neatbilst
juridiskajai tehnikai – nepieciešams konkretiz ēt likuma pantus un
MK noteikumu punktus

Piemēram (neatbilstošs juridiskajai tehnikai):
� Izdoti saskaņā ar likumu “Par sociālo drošību”;

� Izdoti saskaņā ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību”



Probl ēmas
pašvald ību saistošajos noteikumos (4) 

� Ja personas apr ūpi nodrošina ģimenes locek ļi, pašvald ība
šos ģimenes locek ļus atbalsta psiholo ģiski, vi ņus konsult ējot un
apmācot, un, ja nepieciešams, ar ī materi āli .

(Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, III nodaļa
“Sociālo pakalpojumu (nevis – sociālās palīdzības) sniegšanas
mērķi, veidi un tiesības uz tiem, 23.panta “Aprūpe mājās” otrā daļa)



Probl ēmas
pašvald ību saistošajos noteikumos (5)

� Pašvald ības attiec īgās administrat īvās teritorijas iedz īvot āju
interes ēs var br īvprātīgi realiz ēt savas iniciat īvas ikvien ā jautājumā, ja
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valst s pārvaldes
iest āžu, tiesas vai citu pašvald ību kompetenc ē vai ar ī ja šāda darb ība
nav aizliegta ar likumu (12.pants)

� Dome var pie ņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošin ātu
pašvald ības autonomo funkciju un br īvprātīgo iniciat īvu izpildi
(43.panta trešā daļa)(43.panta trešā daļa)

Piemēram:
� "Par vienreizējiem pabalstiem person ām, kuras atbr īvotas no br īvības 
atņemšanas viet ām“
� "Par vienreizēju apbed īšanas pabalstu “
� "Par svētku pabalstiem “
� "Par pašvaldības pabalstu mājok ļa piel āgošanai person ām, kuras 
pārvietojas rite ņkrēslā“
� "Par pabalstu ūdens pat ēriņa skait ītāju uzst ādīšanai “
� "Par papildu materi ālo pal īdzību pašvaldībā“



Paldies!
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