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Norādāmā informācija
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā daļa
nosaka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes.
Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
Lielvārdes novadā” paredz palielināt ienākumu līmeni maznodrošinātās
ģimenes (personas) statusa saņemšanai.
2017.gada 1.janvārī ir stājušies 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 noteica minimālās mēneša darba alga
paaugstināšanos 380 euro apmērā (darba alga pēc nodokļu nomaksas aptuveni
ir 280 euro).
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6
„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, ja ģimenes (personas) vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 250 euro (iepriekš 230 euro). Tādējādi tas sniegtu lielāku atbalstu
vientuļajiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, kā arī citām
mazaizsargātajām personām, kas savukārt veicinātu šo iedzīvotāju materiālo
nodrošinājumu.
2015.gada Lielvārdes novada iedzīvotāju aptaujas un domnīcas “Sociālā
vide Lielvārdes novadā” ietvaros iepriekš tika noskaidrots, ka Lielvārdes
novada iedzīvotāji ir pauduši vēlmi paaugstināt ienākuma līmeni
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa saņemšanai, kā arī, veicot sociālo
darbu ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji ir pauduši lūgumu paaugstināt ienākumu
līmeni maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa saņemšanai, jo ir grūtības
izdzīvot un nodrošināt savas pamatvajadzības pēc veiktajiem ikmēneša
komunālajiem un citiem maksājumiem.
Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka, ka tiek palielināts ienākumu
līmenis maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa atzīšanai, kas dotu
iespēju iegūt maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu plašākam
iedzīvotāju lokam, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250 euro (iepriekš 230
euro).
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Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai nepieciešamie līdzekļi būtiski
ietekmēs pašvaldības budžetu un 2017.gada nogalē, iespējams, būs
nepieciešami papildus finanšu līdzekļi šai mērķu grupai.
Pamatojoties uz Lielvārdes novada sociālā dienesta apkopotajiem
statistikas datiem maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu 2014.gadā
saņēma 82 personas, 2015.gadā - 68 personas, bet 2016.gadā - 138 personas.
Precīzus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams prognozēt,
cik personas (ģimenes) vērsīsies Lielvārdes novada sociālajā dienestā, lai
saņemtu maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu.
Vienlaikus tiek piedāvāts sekojošs aptuvenais aprēķins, kuram ir
informatīvs raksturs, ja Lielvārdes novadā maznodrošinātās personas
(ģimenes) statusu piešķirtu 138 personām, tad pabalsta veidi, uz kuriem šādas
personas var pretendēt būtu:
1) dzīvokļa pabalsts – 75,00 eur x 138 personas = 10350,00 euro gadā;
2) apkures pabalsts – 75,00 eur x 138 personas = 10350,00 euro gadā;
3) veselības pabalsts – 75,00 eur x 138 personas = 10350,00 euro gadā.
KOPĀ: 31080,00 euro gadā
2016.gadā Lielvārdes novada sociālais dienests 138 maznodrošinātām
personām (ģimenēm) dažādos sociālajos pabalstos izmaksājis 6633,21 eur.
Uz 2017.gada 1.aprīli Lielvārdes novadā ir 143 maznodrošinātas
personas, kas sociālajos pabalstos saņēmušas 7788,00 eur. Jāņem vērā arī tas,
ka augstāk minētie sociālie pabalsti maznodrošinātajām personām (ģimenēm)
pārsvarā tiek piešķirti gada sākumā, kā arī jāņem vērā, ka šie grozījumi
saistošajos noteikumos varētu stāties spēkā ne ātrāk kā 2017.gada jūlijā.
Nepieciešamais budžeta palielinājums 2017.gadā, iespējams, būtu
orientējoši 23292,00 eur, kas veidojas no aprēķinātas summas 31080,00 eur,
atņemot 7788,00 eur par iztērētajiem sociālajiem pabalstiem uz 2017.gada
1.aprīli.
Pieņemot augstāk minētos grozījumus saistošajos noteikumos, nav
nepieciešamība veidot jaunas institūcijas un darba vietas, lai nodrošinātu šo
saistošo noteikumu izpildi.

Neietekmē.
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