Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošo noteikumu
Nr.2017/8 “Par sociālo palīdzību Dagdas novadā”
paskaidrojuma raksts
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.Saistošie noteikumi izstrādāti, lai izveidotu atbilstošu sociālās
palīdzības sistēmu novada trūcīgo, maznodrošināto un krīzes situācijā
nonākušo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai vismaz minimālā
apmērā. Tāpat paredzēta arī sociālā palīdzība bāreņu un bez vecāku
gādības palikušo bērnu atbalstam un sociālo garantiju nodrošināšanai, kā
arī sociālās palīdzības pabalsti audžuģimenēm, adoptētājiem
pirmsadopcijas periodā bērna uzturam, daudzbērnu ģimenēm.
2.Sociālās palīdzības pabalstu un pārējā atbalsta iedzīvotājiem vienotai,
mērķtiecīgai statistisko datu uzskaitei ir nozīmīga loma sociālās politikas
veidošanā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

1.Saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu līmeņus trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām (ģimenēm), materiālā stāvokļa
izvērtēšanas kritērijus, kas mūsu novada iedzīvotājiem, salīdzinot ar
valstī noteiktajiem, ir labvēlīgāki, sociālās palīdzības piešķiršanas un
izmaksas kārtību, pabalstu veidus un apmērus, personas, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2.Saistošajos noteikumos ir paredzēts garantētā minimālā ienākuma
(GMI) pabalsts, kā apmērs vienai personai ir vienāds ar valstī
normatīvajos aktos noteikto, izņemot vecuma, invaliditātes
pensijas/sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmējus, kuriem GMI
pabalsta līmenis noteikts EUR 128,06.
3.Dzīvokļa pabalsts paredzēts trūcīgām, maznodrošinātām personām
(ģimenēm) un bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ievietošanu
ārpusģimenes aprūpē bija pieņēmusi Dagdas novada bāriņtiesa. Pabalsta
apmērs noteikts EUR 40,00 ceturksnī un ne vairāk kā EUR 160,00 gadā.
4.Pabalsts krīzes situācijā, kas radusies katastrofas apstākļu dēļ,
piešķirams ar Domes lēmumu līdz triju valstī noteikto minimālo darba
algu apmēram, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu. Pabalsts
krīzes situācijā, kas radusies citu no ģimenes (personas) gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ, piešķirams ar Sociālā dienesta lēmumu līdz
vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēram, pamatojoties uz
situācijas izvērtējumu.
5. Saistošajos noteikumos noteikts pabalsts skolas ēdināšanas izdevumu
apmaksai, pabalsts izdevumu segšanai 50% apmērā par bērnu ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē, pabalsts izglītības nodrošināšanai
nepieciešamo preču iegādei EUR 50,00 vienam bērnam no trūcīgas
ģimenes
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6.Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam mēnesī paredzēts EUR 115,00
apmērā, apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam mēnesī - EUR
45,00, ievietojot bērnu audžuģimenē, paredzēts vienreizējs pabalsts 50%
apmērā no attiecīgajā gadā noteiktās minimālās darba algas, kā arī
iespējams saņemt papildus atbalstu bērna pamatvajadzību
nodrošināšanai, uz attaisnojošu dokumentu pamata līdz 50% apmēram
no attiecīgajā gadā noteiktās minimālās darba algas.
7.Pabalsti, kas nodrošina sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,
noteikti normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
8.Saistošajos noteikumos paredzētais pabalsts pamatvajadzību
nodrošināšanai paredzēts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām, nepārsniedzot EUR 150,00 uz vienu personu gadā.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

1. Izdevumi no pašvaldības budžeta faktiski pieaugs un tiks plānoti
sociālā budžeta ikgadējos izdevumos.

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

1. Saistošajos noteikumos paredzētie pabalsti minētajām mērķa grupām
nodrošinās vismaz dzīves līmeņa nepazemināšanos, dos papildus iespēju
uzlabot viņu veselības, psihoemocionālo stāvokli, nodrošināt
pamatvajadzības.

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. Mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, iespējams, izmantos Dagdas novadā pieejamos
pakalpojumus.

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
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