PASKAIDROJUMA RAKSTS
Preiļi, Preiļu novadā

01.06.2016.

Preiļu novada domes
2016.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.2016/9 projektam
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā
stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot Preiļu novadā deklarēta
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai
atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu, kā
arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis;
Jaunu saistošo noteikumu izstrādes nepieciešamību
noteikusi Preiļu novada Sociālā dienesta reorganizācija,
pamatojoties uz Preiļu novada domes sēdes 2016.gada
26.februāra lēmumu Nr.4 (27.§ “Par Preiļu novada Sociālā
dienesta reorganizācijas plānu”) un Preiļu novada domes sēdes
2016.gada 28.aprīļa protokola izrakstu Nr.7 (28.§ “Par
Labklājības pārvaldes izveidi”).
Tiesiskā regulējuma neesamība, kādā kārtībā ģimene
(persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, radītu situāciju, ka
tiktu liegta iespēja pretendēt uz palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā, jo likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sestā daļa paredz, ka pirmkārt ar
dzīvojamo platību nodrošināmas „attiecīgās pašvaldības domes
(padomes) noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas”,
kas Preiļu novadā, atbilstoši saistošajos noteikumus
noteiktajam, ir ģimenes (personas), ja tās ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no
valsts noteiktās minimālās mēnešalgas, ievērojot arī vairākus
nosacījumus attiecībā uz īpašumu, naudas uzkrājumiem u.c.
1.2. izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par
pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 43.panta
trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sesto daļu.
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2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

2.1.saistošie noteikumi tiks paredzēti Preiļu novadā
deklarēto maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa
noteikšanai;
2.2.saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt
kritērijus un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par
maznodrošinātu;
2.3.maznodrošinātas ģimenes (personas) status tiek
piešķirts ievērojot vienlīdzības principu;
2.5. ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam Preiļu novada Labklājības
pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa
novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas)
atzīšanu par maznodrošinātu, kā arī pārbaudot iztikas līdzekļu
deklarācijā norādītās ziņas;
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
papildus finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu tiešā
nozīmē, bet pastarpināti, piešķirot dzīvojamo platību ģimenei
(personai), kura būs atzīta par maznodrošinātu, no pašvaldības
budžeta varētu tikt izlietoti aptuveni 500 EUR.
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci;
4.1. sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada teritorijas
iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Preiļu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs
tiesības saņemt maznodrošinātā statusu, lai pretendētu uz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo
noteikumu piemērošanā, ir Preiļu novada Labklājības pārvaldes
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa, kas ir
tiesīgs kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piešķirt
maznodrošinātā statusu.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa
novērtē ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli,
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām
par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un
īpašumiem, ko apliecina: - izziņa par ienākumiem no algota
darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru nodarbināto personu
vai izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka
statusu pēdējo trīs mēnešu laikā; - informācija par uzturlīdzekļu
maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē
kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja
uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesas par
uzturlīdzekļu piedziņu; - izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav
pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli, kas mācās
attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru,
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informāciju par pilna vai nepilna laika studijām; personas,
kuras ir pašnodarbināta persona – jāiesniedz deklarācija no
Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no saimnieciskās
darbības par pēdējiem 12 mēnešiem;

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību;
6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas
konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā: Sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas klienti, kas izteikuši
vēlmi saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā; Preiļu
novada Pensionāru biedrības un Invalīdu biedrības pārstāvji,
kuri snieguši informāciju par iepriekš minēto mērķgrupu
nepieciešamību pēc palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā;
6.2. iebildumi vai papildus priekšlikumi no sabiedrības
pārstāvjiem par plānotajiem saistošajiem noteikumiem nav
tikuši izteikti.
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