Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.27
„Grozījumi 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes
novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešā
daļa nosaka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes.
Grozījumi 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
(turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz:
1) palielināt ienākumu līmeni, ar ko personas ir tiesīgas saņemt
sociālos pakalpojumus, lai tās personas, kuras atbilst
maznodrošinātas personas (ģimenes) kritērijiem varētu saņemt
sociālos pakalpojumus atbilstoši tām piešķirtajam statusam
Pamatojums:
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 (darba alga
pēc nodokļu nomaksas ir apmēram 280 euro).
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.
2) samaksas apmēru aprūpei mājās
Pamatojums:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta
pirmajā daļā noteikts, ka klienta vai viņa apgādnieka (persona, kurai
saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto,
bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem) pienākums ir
samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem, ja vien nav noteikts citādāk (sk.2009.gada
28.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” 11.4.apakšpunktu)

2. Īss projekta
satura izklāsts

3) palielināt apmēru ievietošanai sociālās rehabilitācijas
institūcijā - 350 euro (iepriekš 250 euro), kas pamatojams ar šo
pakalpojumu izmaksu palielināšanos.
Grozījumi Saistošajos noteikumos nosaka sociālo pakalpojumu
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmēra palielināšanu, kā arī
līmeņa, kas atļauj iegūt sociālos pakalpojumus, palielināšanu.
Vienlaikus tiek precizēta kārtībā, kādā par aprūpes pakalpojumu
mājās norēķinās klients vai viņa apgādnieks.

3. Informācija par
plānoto
grozījumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami līdzekļi būtiski
neietekmēs pašvaldības budžetu. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi, nav nepieciešamība veidot jaunas institūcijas un darba vietas.
Saskaņā ar Lielvārdes novada sociālā dienesta 2015.gada
pārskatu maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu vēlējās saņemt
68 personas, bet saņēma 31, kas ir mazāk nekā puse. Bezmaksas
transporta pakalpojumu 2015.gadā izmantoja līdz 10 cilvēkiem, bet
39 personas atradās vispārējā tipa veco ļaužu pansionātos.
Precīzus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams
prognozēt, cik klienti vērsīsies Lielvārdes novada sociālajā dienestā
un, vai un par cik tiks palielinātas izmaksas sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem institūcijās (pansionātos).
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.26 „Grozījumi 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Lielvārdes novadā””, tiek plānots palielināt ienākumu līmeni, kas
dotu iespēju iegūt maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu – 230
euro (iepriekš 200 euro). Līdz ar to lielāku atbalstu varēs saņemt
vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, kā arī citas personas.
Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu
piešķir, ja personas ienākumi ir zem 230 euro
Pabalsta veidi, uz
Piemērs Nr.1
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
pieņemšana,
izpildes administrēšana un pārsūdzība.
administratīvajā
m procedūrām

lēmuma

Izstrādājot grozījumus Saistošajos noteikumos, ir notikusi
6. Informācija par
sadarbība
ar Lielvārdes novada sociālajiem darbiniekiem.
konsultācijām ar
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
privātpersonām
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

