Saistošo noteikumu "Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļa
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
1.1. Līdz šim Garkalnes novada pašvaldības sociālo
pabalstu saņemšanas kārtība un pabalstu apmēri tika
noteikti Saistošos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības sociālā
palīdzība Garkalnes novada iedzīvotājiem” ( apstiprināti ar
Garkalnes novada domes sēdes 25.04.2007. sēdes lēmumu,
protokols Nr.4,28.§ )
1.2. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktā ir
noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka
kustamo un nekustamos īpašumu, kuru neņem vērā
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam. Līdz ar to pašvaldības saistošajos
noteikumos nepieciešams iekļaut šādas normas.
1.3.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14.panta sesto daļu,25. panta pirmo daļu
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu.

2. Īss projekta satura

2.1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami
ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi
dzīvojošai personai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanai, Garkalnes pašvaldības sociālo
pabalstu veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu
grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, lēmuma par
maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu
piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtību, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2.2.Saistošajos noteikumos precizēta pašvaldības sociālo
pabalstu saņemšanas kārtība un atsevišķiem pabalstiem
mainīti to apmēri, kā arī saņēmēju loks.

izklāsts

3.Informācija par plānoto 3.1.Šo saistošo noteikumu būtiska ietekme uz Garkalnes
pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
ietekmi uz pašvaldības
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo
budžetu
institūciju kompetenci.
4.Informācija par plānoto 4.1.Mērķgrupas, ko ietekmē saistošie noteikumi, ir –
trūcīgas personas, maznodrošinātas ģimenes (personas),
projekta ietekmi uz
pensionāri un invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz

uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

saistošajos notikumos noteikto ienākumu līmeni, bāreņi un
bez vecāku gādības palikušie bērni, ārkārtas un krīzes
situācijās nonākušas personas.
4.2. Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5.1. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var
vērsties Garkalnes novada sociālajā dienestā.
5.2. Saistošie noteikumi noteiks administratīvās
procedūras privātpersonai un veicamās darbības pabalsta
saņemšanai

6.1.Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Garkalnes
novada domes Sociālo lietu, komunālo un drošības
jautājumu komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē.
6.2.Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā
sociālā dienesta klientu priekšlikumi.
6.3.Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ir pieejams Garkalnes novada sociālajā dienestā un
pašvaldības mājas lapā internetā www.garkalne.lv
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