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Sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības likums
37.pants. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumi
(1) Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības
pabalstu, izņemot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, un nestrādā
(nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu
“Par valsts sociālo apdrošināšanu”), jāreģistrējas Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbniekam, (...)

MK noteikumi Nr.299:
2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu
un ja:
2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā daļā minētos gadījumus.

MK noteikumu projekts:
Paredz svītrot 2.4.apakšpunktu;

MK noteikumi Nr.299:

5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs
aizpilda un iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā iztikas
līdzekļu deklarāciju (1.pielikums) (turpmāk – deklarācija),
kā arī iesniedz izziņas par šo noteikumu 13.punktā
minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav
pašvaldības un valsts datu reģistros.

MK noteikumu projekts:
aizstāt 5.punktā vārdus „iesniedz izziņu” ar vārdiem „sniedz
ziņas”;

MK noteikumu projekts:

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas
personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz laiku līdz trim mēnešiem, pārējos gadījumos –
uz laiku līdz sešiem mēnešiem.”

MK noteikumu projekts:

papildināt noteikumus ar 10.prim punktu šādā redakcijā:

„10.prim Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo
noteikumu 2.punkta ievaddaļā noteikto summu, bet nav
ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības,
pašvaldības sociālais dienests var pieņemt lēmumu par
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, nosakot
termiņu, kādā ģimenei (personai) jānodrošina visu prasību
izpilde.”

MK noteikumi Nr.299:
13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
13.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
13.1.1. ienākumi no algota darba;
13.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un
pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie
pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
13.1.3. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais
materiālais atbalsts;
13.1.4. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 14.punktā
minētos;
MK noteikumu projekts:
papildināt noteikumus ar 13.1.3.prim apakšpunktu šādā
redakcijā:
„13.1.3.prim no saimnieciskās un profesionālās darbības;”

MK noteikumi Nr.299:
13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas)
ienākumus:
13.2. par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz
31.decembrim –ienākumi no saimnieciskās vai
profesionālās darbības.
MK noteikumu projekts:
izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.2. ienākumus no nekustamā un kustamā īpašuma
pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā
pirms šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma
iesniegšanas, kur deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu
apmēru mēnesī aprēķina no naudas saņemšanas dienas par
darījumu līdz iesnieguma iesniegšanai.”

MK noteikumi Nr.299:

16. Aprēķinot vidējos ienākumus, pašvaldības sociālais
dienests ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru
persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam.
MK noteikumu projekts:
papildināt 16.punktu aiz vārda „bērnam” ar vārdiem „bet ne
vairāk kā valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru
katram bērnam.”
MK 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.348 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu
apmēru bērnam”

MK noteikumu projekts:

„19. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

19.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu
deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir
kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
19.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi
kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar to rīkoties;
19.3. cits nekustamais īpašums atbilstoši pašvaldības
saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem;

MK noteikumu projekts:
„19. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:
19.4. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti,
bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder
iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga
saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu
pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma
1.pielikumu, izņemot pielikuma 3.punktā norādītos naudas
līdzekļus, 4.punktā norādītos mājlopus un 7.punktā norādīto
lauksaimniecības inventāru;
19.5. mājlopi, lauksaimniecības inventārs, transporta līdzekļi
atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem
kritērijiem;

MK noteikumu projekts:

„19. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

19.6. naudas līdzekļu uzkrājumi spēkā esošās minimālās darba
algas apmērā ģimenei (personai), kā arī uzkrājumi privātajos
pensiju fondos, ja personai nav iespēju ar tiem rīkoties;

19.7. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa vai
cita pamatota iemesla dēļ īpašniekam nav iespēju rīkoties ar
šo īpašumu.”

MK noteikumi Nr.299:

20. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu
2.punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievērotas citas
šajos noteikumos minētās prasības, pašvaldības sociālais
dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas
ģimenes (personas) statusu.
MK noteikumu projekts:
papildināt 20.punktu aiz vārda „prasības” ar vārdiem „izņemot
šo noteikumu 10.prim punktā minēto gadījumu”.

MK noteikumu projekts:
papildināt noteikumus ar 26.punktu šādā redakcijā:
„26. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
kas izdota līdz 2012.gada 30.aprīlim, ir spēkā līdz tajā
norādītā termiņa beigām, ja nav pamata no jauna izvērtēt
ģimenes (personas) materiālos resursus.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.maijā.

Paldies par uzmanību!
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