Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu
Nr.2017/9 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai izveidotu pašvaldības materiālās
palīdzības pabalstu sistēmu, atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām,
kā arī, lai pildītu normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību autonomās
funkcijas.
2.Sociālās palīdzības pabalstu un pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstu vienotai, mērķtiecīgai statistisko datu uzskaitei ir nozīmīga
loma sociālās politikas veidošanā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

1.Saistošie noteikumi paredz pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstu veidus, apmēru, kārtību, kādā tie piešķirami un izmaksājami,
kā arī to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.
2.Saistošajos noteikumos paredzētie pabalsti - jaundzimušo aprūpei,
malkas iegādei un apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar
invaliditāti, donoriem par asins nodošanu, apbedīšanas pabalsts (ja
nepienākas pabalsts apbedīšanai no VSAA, darba vietas u.c. vai šī
pabalsta apmērs ir mazāks par vienas valstī noteiktās minimālās darba
algas apmēru), pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai un citi
pašvaldības pabalsti, kas saistīti ar trūcīgu un maznodrošinātu personu
pamatvajadzību nodrošināšanu (pases, personu apliecinoša dokumenta
vai cita svarīga dokumenta noformēšanai; ceļa izdevumu segšanai, kas
saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu; ceļu attīrīšanai no sniega).

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

1.Saistošo noteikumu īstenošanai, izdevumi no sociālā budžeta pieaugs
un tiks plānoti ikgadējos izdevumos.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

1. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums būtiski neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

1.Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
Dagdas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada
Ziņas” un mājaslapā www.dagda.lv.

2. Personām ar invaliditāti, kurām pienākas pabalsts malkas iegādei,
būs iespēja izmantot uzņēmēju pakalpojumus Dagdas novadā.

2. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dagdas novada sociālais
dienests.
3.Dagdas novada pašvaldības atteikumu piešķirt sociālo palīdzību, tās
pieprasītājs var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

1. Sociālais dienests informāciju par sociālās palīdzības sistēmas
atbilstību iedzīvotāju vajadzībām ieguvis no novada iedzīvotājiem un
Sociālā dienesta klientiem - sarunājoties, konsultāciju sesijās, aptaujas
anketās, rakstiskos un mutiskos priekšlikumos.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

