Lielvārdes novada domes 2016.gada 24.februāra Saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes
novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
(turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz jaunu sociālo pakalpojumu –
servisa dzīvokļa pakalpojums.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk. sociālo
palīdzību mazaizsargātām personām. Saskaņā ar Ministru kabineta
2005.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32 „Noteikumi par sociāli
mazaizsargāto personu grupām” par sociāli mazaizsargātām personu
grupām tiek uzskatīti invalīdi un personas virs darbspējas vecuma.
Servisa dzīvokļa aktualitāte saistās ar minēto personu nespēju savā
esošajā dzīvesvietā funkcionālo traucējumu, vecuma vai slimības dēļ
nodrošināt patstāvīgu dzīvi un sevi aprūpēt. Servisa dzīvokļa
pakalpojums ir veids, kā izvairīties no vispārējās aprūpes pansionātā.
Līdzīga prakse ir Skandināvijas valstīs, Dānijā, kā arī citviet Latvijā.
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.21 „Grozījumi 2010.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Lielvārdes
novadā””, ar ko tika palielināts palielināts ienākumu līmenis, kas dotu
iespēju iegūt maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, tika
palielināts līmenis, kas atļauj iegūt sociālos pakalpojumus.
Grozījumi Saistošajos noteikumos paredz palielināt pakalpojuma
apmēru citiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem (Saistošo noteikumu 12.punkts) – 250 euro (iepriekš
214 euro), kas pamatojams ar šo pakalpojumu izmaksu palielināšanos.
Grozījumi Saistošajos noteikumos papildināti ar 2014.gada
23.oktobra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izteiktajām norādēm (Nr.LNP/1-3.1/14/2586-V).

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto
grozījumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Grozījumi Saistošajos noteikumos paredz jauna sociālā
pakalpojuma (servisa dzīvokļa pakalpojums) saņemšanas kārtību, citu
sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmēra
palielināšanu, līmeņa, kas atļauj iegūt sociālos pakalpojumus,
palielināšanu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2014.gada 23.oktobrī (Nr.LNP/1-3.1/14/2586-V) izteikto
norāžu izpildi.
Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami līdzekļi būtiski
neietekmēs pašvaldības budžetu.
Precīzus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams
prognozēt, cik klienti vērsīsies Lielvārdes novada sociālajā dienestā
jaunā sociālā pakalpojuma (servisa dzīvokļa pakalpojums) saņemšanai.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamība
veidot jaunas institūcijas un darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbība
s
vidi
pašvaldības
teritorijā

Neietekmē.

Administratīvajām
procedūrām
tiek
pakļauta
5. Informācija par
administratīvajā pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība.
m procedūrām

lēmuma

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