Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra saistošo noteikumu
Nr.26 „Grozījumi 2010. gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes
novadā”” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
2017.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi 2015.gada
24.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.656 "Noteikumi par
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", kas paredz, ka
minimālā mēneša darba alga paaugstināsies līdz 380 euro. Tāpēc
daļa Lielvārdes novada iedzīvotāju, kuri šobrīd var pretendēt uz
maznodrošinātas personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo
palīdzību, iepriekš minētā faktora dēļ turpmāk to saņemt nevarēs. Lai
nodrošinātu palīdzību iedzīvotājiem, ir nepieciešams palielināt
ienākumu līmeni, kas dotu iespēju iegūt maznodrošinātas personas
statusu.
Lielvārdes novada iedzīvotāju aptaujas un domnīcas “Sociālā
vide Lielvārdes novadā” ietvaros noskaidrots, ka Lielvārdes novada
iedzīvotāji ir pauduši vēlmi paaugstināt ienākuma līmeni
maznodrošinātās ģimenes statusam.
Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka, ka tiek palielināts
ienākumu līmenis, kas dotu iespēju iegūt maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusu: 230,00 euro (iepriekš – 200,00 euro).

Informācija par
plānoto grozījumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Saskaņā ar Lielvārdes novada sociālā dienesta 2015.gada
pārskatu maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu vēlējās saņemt
68 personas, bet saņēma 31, kas ir mazāk kā puse.
Nav nepieciešamība veidot jaunas institūcijas un darba vietas,
lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
Precīzus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams
prognozēt precīzi, cik klienti vērsīsies Lielvārdes novada sociālajā
dienestā maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa saņemšanai.
Vienlaikus tiek piedāvāts sekojošs aptuvens aprēķins, kam ir
informatīvs raksturs:
Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu
piešķir, ja personas ienākumi ir zem 230 euro
Piemērs Nr.1
Pabalsta veidi, uz kuriem
šādas personas var
Lielvārdes
novadā pretendēt:
1) dzīvokļa pabalsts
maznodrošinātas
– 75 euro * 70 =
personas
(ģimenes)
5250 euro (gadā)
statusu
piešķirs
70
2) apkures pabalsts –
personām.
75 euro * 70 =
5250 euro (gadā)
3) veselības pabalsts
– 75 euro *70 =
5250 euro (gadā)
KOPĀ: 15 750 euro

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

Neietekmē.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta
5. Informācija par
administratīvajām pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.
procedūrām
Saistošo noteikumu izstrādes
6. Informācija par
konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem.
konsultācijām ar
privātpersonām
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