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1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

Grozījumi saistošajos noteikumos par trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā
nepieciešami, pamatojoties uz grozījumiem 25.11.2014. Ministru
kabineta noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas” “Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.
– 2020. plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi, kas nosaka, ka
EAFVP atbalstu var saņemt trūcīga un arī maznodrošināta ģimene
(persona) , ja tās ienākumi mēnesī ir vienādi vai mazāki par 242 euro
vienai personai mājsaimniecībā.
Pašvaldības saistošajos noteikumos 4.punkta 4.1.4 apakšpunktā
noteikts, ka pārējās ģimenes, kuru sastāvā ir 3 un vairāk personas tiek
atzītas par maznodrošinātām, ja tas ienākumi un materiālais stāvoklis
tiek novērtēts atbilstoši kārtībai, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par
trūcīgu un ja tās ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo 3
mēnešu laikā nepārsniedz 225 euro. Līdz ar to šīs ģimenes (lielākā daļa
– ģimenes ar bērniem) nav tiesīgas saņemt Eiropas atbalsta fonda pakas
un higiēnas un saimniecības preču komplektus. Paredzētie saistošo
noteikumu grozījumi paredz noteikt augstāku ienākumu līmeni uz 1
ģimenes locekli mēnesī -245 euro pēdējo 3 mēnešu laikā, lai ģimenei ar
3 un vairāk ģimenes locekļiem tiktu noteikts maznodrošinātas ģimenes
statuss. Tas nodrošinās šīm ģimenēm iespēju saņemt lielāku sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus, uzlabot dzīves kvalitāti.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības
budžetu, tie veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai nodrošināšanai
paredzētajiem līdzekļiem.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Aizkraukles novada
Sociālajā dienestā. Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par konsultācijām ar

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
pašvaldības mājas lapā. Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav

privātpersonām

notikušas. Saistošo noteikumu regulējums nemaina līdzšinējo personu
veicamo darbību kārtību.

7. Cita informācija

Nav

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

