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Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Uz  doto  brīdi  sociālās  palīdzības  pabalstu  veidus  un  apmēru,  pabalstu
piešķiršanas  un  izmaksas  kārtību,  personu  loku,  kurām  ir  tiesības  saņemt
noteikumos  minēto  sociālo  palīdzību  nosaka  Rēzeknes  novada  pašvaldības
2009.gada  3.decembra  saistošie  noteikumi  Nr.12  „Par Rēzeknes  novada
pašvaldības  sociālās  palīdzības  pabalstiem”,  turpmāk  -  Saistošie  noteikumi
Nr.12,  kuri  spēkā  no  2010.gada  23.februāra  (publicēti  Rēzeknes  novada
pašvaldības  bezmaksas  izdevumā  „Rēzeknes  novada  ziņas”  2010.gada
22.februārī).

Atbilstoši  Saistošo noteikumu Nr.12  5.6.punktam, lai  saņemtu dzīvokļa
pabalstu tā  pieprasītājam Sociālā  dienesta darbiniekam: jāiesniedz izziņa par
atbilstību trūcīgās ģimenes /personas statusam (5.6.5.punkts); jāiesniedz rēķins
par saņemto siltumenerģiju (5.6.7.punkts);

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 12   9.5.punktam, lai saņemtu pabalstu
aprūpes  mājās  nodrošināšanai,  reizi  gadā  Sociālajā  dienestā  jāiesniedz  ārsta
atzinumu  par personas veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi.

Pielietojot  praksē  Saistošos  noteikumus  Nr.  12,  Rēzeknes  novada
pašvaldība  ir  konstatējusi,  ka  būtu  lietderīgi,   uzlabojot  sociālās  palīdzības
pieejamību klientiem,   nepieprasīt   personai   iesniegt  Sociālajam dienestam
izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes/ personas statusam un rēķinu par saņemto
siltumenerģiju. Faktiski Sociālais dienests personas iesniegtajiem dokumentiem
pievieno lēmumu par trūcīgās personas/ģimenes statusa noteikšanu.

Pielietojot  praksē  Saistošos  noteikumus  Nr.  12,  Rēzeknes  novada
pašvaldība ir  konstatējusi, ka būtu nepieciešams noteikt,  ka pabalstu aprūpei
mājās personai piešķir  uz visu slimības, vai atveseļošanas laiku.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos
Nr.12, izdodot jaunus saistošos noteikumus

2. Īss projekta satura
izklāsts

Rēzeknes  novada pašvaldības  2011.gada __ oktobra  saistošo  noteikumu
Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra
saistošajos  noteikumos  Nr.12  „Par  Rēzeknes  novada  pašvaldības  sociālās
palīdzības pabalstiem””  projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots
saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 3.panta trešo
daļu, 35.panta pirmo, trešo, ceturto un piekto daļu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā
esošajos Saistošajos noteikumos Nr.12.

 Saistošo  noteikumu  projekts  paredz  nepieprasīt  personai  iesniegt
Sociālajam dienestam izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes/ personas statusam
un rēķinu par saņemto siltumenerģiju, kā arī paredz termiņu pabalstam aprūpei
mājās - uz visu slimības vai atveseļošanas laiku. 

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

        Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu
Lai  nodrošinātu  saistošo  noteikumu  projekta  izpildi  nav  nepieciešams

veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

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

Ar  Saistošo  noteikumu  projektu  tiks  atvieglota  un  uzlabota  pabalstu
pieejamība novada pašvaldības iedzīvotājiem.

Ar  Saistošo  noteikumu  projektu  nav  noteikta  mērķgrupa,  uz  kuru
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.



5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas  Saistošo  noteikumu  projekta  piemērošanas  jautājumos  var
griezties Rēzeknes novada pašvaldības sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.12.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības  līdzdalība  Saistošo  noteikumu  projekta  izstrādāšanā  netika
nodrošināta  tādēļ,  ka  Saistošo  noteikumu  projekts  neierobežo  sabiedrības
tiesības, pretēji - uzlabo sociālās palīdzības pieejamību personām.


