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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 16. decembrī
Nr. 26
Apstiprināti
ar Babītes novada pašvaldības domes
2020. gada 16. decembra lēmumu (prot. Nr. 23, 28.§),
stājās spēkā ar 01.01.2021.

Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu
Babītes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”14. panta sesto
daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33. panta trešo daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības statusa
piešķiršanas kārtību un minimālo ienākumu slieksni maznodrošinātai
mājsaimniecībai Babītes novadā.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētu maznodrošinātās
mājsaimniecības statusu ir mājsaimniecībām, kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Babītes novada administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas
deklarētajā dzīvesvietas adresē.
3. Atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē un ar lēmumu
piešķir Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – dienests)
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis
nepārsniedz 350 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245
euro pārējām personām mājsaimniecībā.
5. Dienests izsniedz izziņu (sk. pielikumu Nr. 1) par atbilstību maznodrošinātas
mājsaimniecības statusam.
6. Dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības domē, kura lēmums
ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

7.

8.

Dienesta izziņa par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kas
izsniegta līdz 2020. gada 31. decembrim, ja mājsaimniecība nelūdz veikt tās
atbilstības pārskatīšanu, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne
ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 25.10.2017. Babītes
novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15 „Par trūcīgas un
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Babītes novadā”
(protokols Nr. 14, 22. §).

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Aivars Osītis

Pielikums Nr. 1

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLAIS DIENESTS
Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 67914550, fakss 67914435, e-pasts socialaisdienests@babite.lv
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IZZIŅA
par atbilstību
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam
____._______.______.
Nr. _______
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests apliecina, ka mājsaimniecība, kuras
deklarēta dzīvesvietas adrese ir:
________________________________________________________________________
un kuras sastāvā šādi ģimenes locekļi::
1)
(vārds, uzvārds, personas kods)

2)
(vārds, uzvārds, personas kods)

3)
(vārds, uzvārds, personas kods)

4)
(vārds, uzvārds, personas kods)

piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss saskaņā ar Babītes novada
pašvaldības domes 16.12.2020. saistošiem noteikumiem Nr.__ "Par maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa noteikšanu Babītes novadā".
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss noteikts uz laikposmu
no ____.gada ____.___________ līdz ____.gada ____.___________.
(sociālā dienesta vadītāja vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 26
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu
Babītes novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie
noteikumi
nosaka
maznodrošinātas
mājsaimniecības
minimālo
ienākumu
slieksni
maznodrošinātai
mājsaimniecībai
Babītes novadā.
2.1. 24.11.2020. Saeimā pieņemts likums
“Grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā” (Publicēts:
Latvijas Vēstnesis, 240A, 11.12.2020.;
Stājas spēkā: 01.01.2021.) ar mērķi
noteikt
svarīgākos
ar sociālās
palīdzības
sniegšanu
saistītos
jautājumus, kas nodrošinātu iespēju
zemu ienākumu mājsaimniecībām
izmantot savas sociālās tiesības vismaz
minimālā apmērā visā valsts teritorijā.
2.2. Likums
“Grozījumi
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā” paredz pašvaldībām tiesības
noteikt
maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni,
nosakot maksimālo līmeni, atbilstoši
Latvijas izvēlētajai
ekvivalences
skalai.
2.3. Izvērtējot 2017. gada 25. oktobra
Babītes novada pašvaldības domes
saistošos noteikumus Nr. 15 “Par
trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Babītes

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
novadā” (protokols Nr.14, 22.§),
atzīstams, ka nav lietderīgi sagatavot
2017. gada 25. oktobra Babītes novada
pašvaldības domes saistošo noteikumu
Nr.
15
“Par
trūcīgas
un
maznodrošinātās ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Babītes novadā”
(protokols Nr.14, 22.§) grozījumu
projektu, jo grozāmo saistošo normu
apjoms pārsniegs pusi no spēkā esošā
saistošo normu apjoma, tādejādi ir
izdodami jauni saistošie noteikumi par
maznodrošinātas
mājsaimniecības
statusa noteikšanu Babītes novadā, kas
būtu saskaņoti ar 24.11.2020. Saeimā
pieņemtā likuma “Grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā” ietvertajām tiesību normām.
Saistošo noteikumu īstenošanas
rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu ir minimāla.
Nav ietekmes.
Administratīvās procedūras netiek
mainītas, lēmumu apstrīdēšana un
pārsūdzēšana noteikta atbilstoši
Administratīvā procesa likumā
noteiktajai kārtībai.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā
nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Aivars Osītis

