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2017. gada 26. oktobrī

domes sēdes protokols Nr.7, 3.§

Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos
Nr. 5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta 2.,4. un 5.daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25. pantu un 25.² panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. (prim) pantiem
1. Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
8.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“8.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;
2. 25.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“25.2. trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kas dzīvo individuāli
apkurināmā dzīvoklī, malkas iegādei piešķir vienreizēju pabalstu 120,00 euro apmērā”.
3. Mainīt 6. daļas virsrakstā un 28., 29., 30., 31. punktā vārdu “ārkārtas” pret vārdu
“krīzes”.
4. Papildināt punktu 33.2., izsakot to šādā redakcijā:
“33.2. vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgas dzīves
uzsākšanai 130,00 euro apmērā vai invalīdam kopš bērnības – 215,00 euro apmērā”.
5. Papildināt punktu 36., izsakot to šādā redakcijā:
“36. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi
Ērgļu bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā

nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja persona turpina mācības vispārējā vai profesionālajā
izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā un sekmīgi apgūst izglītību vai studijas 65,00 euro
apmērā vai invalīdam kopš bērnības 110,00 euro apmērā”.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
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Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10
Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 “
Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
Saistošo noteikumu
satura izklāsts

Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Saistošo noteikumu
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības
informēšana par
saistošajiem
noteikumiem

Saistošajos noteikumos noteikti sekojošu pabalstu
saņemšanas precizējumi un apmērs:
1. mainīts pabalsta nosaukums “ārkārtas situācijā” uz
nosaukumu “krīzes situācijā”;
2. palielināts dzīvokļa pabalsts naudā kurināmā
iegādei – trūcīgām vai maznodrošinātām personām
EUR 120,00 apmērā;
3. papildināti punkti par pabalsta apmēriem bāreņiem,
kas sasnieguši pilngadību.
Līdz ar cenu kāpumu kurināmajam, klienti nevar sagādāt
to nepieciešamajā daudzumā.
Saistošo noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas
līdzekļi Ērgļu novada pašvaldības iestādes ”Ērgļu novada
pašvaldības sociālais dienests” gada budžetā.
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ērgļu novada
pašvaldības sociālais dienests.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts konceptuāli
apspriests Ērgļu novada pašvaldības domes Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Saistošo
noteikumu grozījumu projekts pirms apstiprināšanas
publicēts
Ērgļu
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.ergli.lv.
Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā
“Ērgļu Novada Ziņas”, Ērgļu novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.ergli.lv un būs pieejami Ērgļu
novada pašvaldības sociālajā dienestā, administrācijā,
novada pagastu pārvaldēs.
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