Lielvārdes novada domes 2014. gada 26.marta saistošo noteikumu Nr. 8
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””
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Norādāmā informācija
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju - sociālās palīdzības nodrošināšana,
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
Lielvārdes novada dome 23.02.2011. izdeva saistošos noteikumus Nr.2
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” (turpmāk
tekstā – saistošie noteikumi Nr.2).
Pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas
10.punktu, kas nosaka, ka invaliditātes sekas personām ar invaliditāti
mazina, īstenojot citus normatīvajos aktos noteiktos atbalsta
pasākumus, kā arī, lai Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
esošajām personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti sniegtu atbalstu un
pilnvērtīgāk nodrošinātu šo personu pamatvajadzības – ēdienu,
apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību, nepieciešami
grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2.
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2 paredz vienreizēju sociālo
pabalstu personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, neizvērtējot viņu
ienākumus.
Ar šiem grozījumiem saistošie noteikumi papildināti ar
23.5.apakšpunktu par vienreizēju pabalstu, neizvērtējot klienta
ienākumus, personām, kurām noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte,
nosakot pabalsta apmēru līdz 60 euro personai budžeta gadā.
Saistošo noteikumu grozījumi paplašina personu loku, kas var saņemt
sociālos pabalstus.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana, iespējams, ietekmēs
pašvaldības budžetu - varētu palielināties finanšu līdzekļu izlietojums,
kā arī Sociālais dienests precīzāk apzinās personas, kurām noteikta 1.
vai 2.grupas invaliditāte, jo minētās personas noteikti vēlēsies uzlabot
katrs konkrēti savu sociālo situāciju un dosies uz Sociālo dienestu, lai
saņemtu sociālo pabalstu. Šobrīd Sociālais dienests apzinājis apmēram
līdz 300 personām, kurām noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.
Precīzus skaitliskus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav
iespējams prognozēt, cik personas pieprasīs pašvaldības sociālo
palīdzību.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamība
veidot jaunas institūcijas un darbavietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām

Lai saņemtu minēto sociālo pabalstu, Sociālais dienests, izvērtējot
personu, kurām noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte, iesniegto
dokumentāciju, izmantos iespēju iegūt informāciju no pieejamās valsts
institūcijas datu bāzes SOPA.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem.
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