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1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Grozījumi Aizkraukles novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.2015/11 „Par dzīvokļa pabalstiem Aizkraukles novadā”
tiek izstrādāti, lai precizētu dzīvokļa pabalsta aprēķinā izmantojamos
normatīvos rādītājus un dzīvokļu pabalsta saņēmēju loku.
Pabalsta mājokļa izdevumu apmaksai apmēru aprēķina pēc formulas,
ņemot vērā vairākus konkrētus rādītājus (normatīvo ienākumu līmeni,
kompensējamo izdevumu normas par īri/apsaimniekošanu un
komunālajiem pakalpojumiem, ģimenes faktiskos ienākumus).
Noteikumu projekts konkretizē pabalsta aprēķinā pielietojamiem
normatīva veidiem maksimālo līmeni.
Pabalsts
pakalpojumu
sniedzējiem
nevar
pārsniegt
īres/apsaimniekošanas vai komunālo pakalpojumu rēķinos ar
pakalpojuma sniegšanu saistīto izdevumu summu mēnesī, neskaitot
iepriekšējo maksājumu parādus, un nevar pārsniegt katra pakalpojuma
normatīva līmeni. Tas padara vieglāk izprotamus nosacījumus dzīvokļa
pabalsta aprēķināšanā. Ir paredzēts, ka apkurei piemērojamā maksimālā
summa tiek noteikta uz platību, neatkarīgi no apkures un kurināmā
veida. Ja apkure ir ar malku vai citu kurināmo, pabalsta aprēķinā tiek
piemērots noteiktais izdevumu normatīvs uz 1m2.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ņemot vērā, ka lielākā daļa dzīvokļa pabalsta saņēmēju ir atsevišķi
dzīvojoši pensionāri un personas ar invaliditāti (233 mājsaimniecības,
jeb 70 % no visiem pabalsta saņēmējiem), un daļai klientu faktiskā
dzīvokļa platība ir lielāka par noteikto normatīvu uz 1 personu 32m2,
var rasties problēmas apkures sezonā samaksāt rēķinus. Noteikumu
projektā ir paredzēts, ka normatīvu apkurei var piemērot par faktisko
platību, nepārsniedzot 41 m2, ja 1-2 istabu dzīvoklī ar centralizēto apkuri
deklarēta un dzīvo viena pensijas vecuma persona vai persona ar I vai II
grupas invaliditāti. Kopumā šiem kritērijiem atbilst 128 dzīvokļi,
apkures sezonas laikā par papildus platību būtu nepieciešams 5880 euro.
Noteikumu projekts paredz precizēt mājsaimniecības normatīvo
ienākumu, kas nosaka līdz kādai ienākumu robežai ģimene var saņemt
maksimālo dzīvokļa pabalsta apmēru. Lai nodrošinātu lielāku atbalstu
maznodrošinātām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, pirmajam
ģimenes loceklim un katram nākamajam nepilngadīgajam ģimenes
loceklim - 215 euro, katram nākamajam pilngadīgajam ģimenes
loceklim- pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmeņa
apmērā, t.i. darbaspējīgām personām 57 euro, personām ar invaliditāti
un pensijas vecuma personām 130 euro. Šīs izmaiņas varētu ietekmēt
pabalsta apmēru 34 ģimenēm, papildus budžeta līdzekļi nav
nepieciešami.
Noteikumu projektā tiek svītroti punkti, kuri paredz dzīvokļa pabalsta
piešķiršanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
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pilngadības sasniegšanas, tie tiks iekļauti citos saistošajos noteikumos
“Par Aizkraukles novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 2.septembra noteikumu Nr.138
"Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu"
7.punktam, tiek precizēts sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas termiņš
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Sociālais
dienests lēmumu pieņem mēneša laikā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām procedūrām
6.Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Pašvaldības budžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs.

Nav attiecināms
Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Aizkraukles novada
Sociālais dienests. Projektā neparedz administratīvo procedūru
palielināšanu. Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties
Aizkraukles novada Sociālajā dienestā.
Nav notikušas.

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

L.Līdums

