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Kuldīgā
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes
25.02.2021. sēdes lēmumu
(protokols Nr. 3, p. 20.)

Saistošie noteikumi Nr. 2021/4
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas
novada pašvaldībā.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 354 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
3. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību.
4. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā
“Kuldīgas novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušiem Kuldīgas novada
Domes saistošos noteikumus Nr. 2013/4 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes
2013. gada 28. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, p. 26.)).
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Saistošo noteikumu Nr. 2021/4
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija
Latvijas Republikas Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – Grozījumi), no
01.01.2021. nosakot vienotu sociālās palīdzības sistēmu valstī. Tika
mainīts esošais regulējums un noteikts, ka maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt
ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne
zemāku par noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni
272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un
190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā no 01.01.2021.
iekļauts un definēts termins “mājsaimniecība”, kurš aizstāj iepriekš
lietoto terminu “ģimene (persona)”.
Lai Kuldīgas novada pašvaldībā nepasliktinātu to mājsaimniecību
sociālo situāciju, kuras līdz Grozījumu spēkā stāšanās dienai atbilda
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanas nosacījumiem
un lietotu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā lietoto
terminu “mājsaimniecība”, ir izstrādāti saistošie noteikumi “Par
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Kuldīgas novada
pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi).
Saistošajos noteikumos noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu slieksnis 354 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 248 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Saistošo noteikumu tekstā lietots termins “mājsaimniecība”, atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā lietotajam.
Saistošie
noteikumi
neparedz
diferencēt
maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu sliekšņus dažādām iedzīvotāju grupām
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanai, kā tas bija
iepriekš – saistošajos noteikumos, kuri zaudē spēku ar šo Saistošo
noteikumu spēkā stāšanos. Saistošajos noteikumos nosakot augstākus
ienākumu sliekšņus, tiek radīta atšķirīga ietekme uz dažādām
iedzīvotāju grupām. Ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanos, notiks
sekojošs ienākumu sliekšņa paaugstinājums maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa saņemšanai Kuldīgas novada pašvaldībā
sadalījumā pa grupām:
1. Mājsaimniecībām, kurās visas personas ir pensionāri un/vai personas
ar invaliditāti, ienākumu slieksnis būs par 24% augstāks nekā tas bija
iepriekš mājsaimniecības pirmajai un vienīgajai personai, bet par 6 %
augstāk tām mājsaimniecībām, kurās ir vairākas personas.
2. Mājsaimniecībām ar nepilngadīgiem bērniem ienākumu slieksnis
būs par 39 % augstāks nekā tas bija iepriekš pirmajai personai
mājsaimniecībā, bet pieņemot, ka mājsaimniecībā ir vairākas personas,
mājsaimniecības ienākumu slieksnis kopumā palielināsies par 18 %.
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3. Mājsaimniecībām, kurās ir vismaz viena darbspējīga persona un nav
nepilngadīgu bērnu, pirmajai vai vienīgajai personai ienākumu
slieksnis būs par 51 % augstāks, bet mājsaimniecībai ar vairākām
personām – kopumā par 28 % augstāks.
Šāda
maznodrošinātas
mājsaimniecības
ienākumu
sliekšņa
paaugstināšana izraisīs jaunu maznodrošināto mājsaimniecību skaita
pieaugumu bet prognozējams, ka kopējais maznodrošināto
mājsaimniecību skaits Kuldīgas novadā 2021. gada laikā varētu
saglabāties esošais, vai palielināties nedaudz, jo daļa esošo
maznodrošināto
mājsaimniecību
turpmāk
atbildīs
trūcīgas
mājsaimniecības statusa saņemšanai noteiktajiem ienākumu
sliekšņiem. Tā kā maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšana
saistīta arī ar tiesībām saņemt citus normatīvajos aktos noteiktos
sociālās palīdzības pabalstus, prognozējams sociālo pabalstu saņēmēju
skaita pieaugums vidēji par 13 %.
Ņemot vērā, ka viena maznodrošināta mājsaimniecība Kuldīgas novada
pašvaldībā vidēji gada laikā saņem sociālos pakalpojumus un sociālos
pabalstus 426 EUR apmērā, Sociālā dienesta budžeta izdevumi
sociālajai palīdzībai/pakalpojumiem varētu palielināties par
44 500 EUR.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa celšanas ietekme
uz budžetu pēc novadu reformas nav prognozējama.
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Tāpat kā iepriekš, par maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības varēs
saņemt normatīvajos aktos paredzēto sociālo palīdzību, kā arī citus
valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus, tādejādi nodrošinot
iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Kuldīgas novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”.
Nav notikušas.
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