Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Grozījumi 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par
Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
2017.gada 9.februārī spēkā stājās grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā, kas definēja jaunu pabalsta veidu – pabalsts
krīzes situācijā un noteica, ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir
jāveic grozījumi atbilstoši likumam.
2018.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu”, kas nodefinē vienotus kritērijus pašvaldībām nekustamā
īpašuma vērtēšanai personām, kas pretendē uz augstākminēto statusu.
No 2018.gada 16.februāra piemērojami grozītie Ministru kabineta
noteikumi „Audžuģimeņu noteikumos”, kas paredz pašvaldībām izmaksāt
pabalstus audžuģimenēm par tajās ievietotajiem bērniem šādā apmērā: līdz
7 gadu vecumam ne mazāk kā 213 euro, no 7 līdz 18 gadu vecumam ne
mazāk kā 258 euro par vienu bērnu. Bauskas novadā līdz šim bija noteikts
170 euro par vienu bērnu.
Vienlaicīgi tiek veikti daži precizējumi atbilstoši šī brīža aktualitātēm,
neieviešot jaunus pabalsta veidus un nemainot esošo pabalstu apmērus.
1.
Sakarā ar grozījumiem „Saistošajos noteikumos par
maznodrošinātas ģimenes/personas statusa noteikšanu Bauskas novadā”,
šajos saistošajos noteikumos pie dzīvokļa un medicīnas pabalstu
piešķiršanas nav nepieciešams atsevišķi izdalīt mērķgrupu “atsevišķi
dzīvojošie pensionāri ar ienākumu līmeni līdz 325 euro mēnesī”, jo tagad
viņi klasificējas maznodrošināto ģimeņu/personu grupā.
2.
Tiek mainīts ārkārtas pabalsta nosaukums uz pabalsts krīzes
situācijā un noteikti jauni nosacījumi tā izmaksai, atbilstoši likumā
definētajam krīzes jēdzienam, nemainot līdzšinējo pabalsta apmēru.
3.
Precizēts, ka ikmēneša pabalsts aizbildņiem tiek piešķirts par
bērniem, par kuru ievietošanu aizbildņa ģimenē lēmumu pieņēmusi
Bauskas novada Bāriņtiesa. Iepriekšējā redakcijā tas nebija noteikts,
4.
Papildināts ar nosacījumu, ja, atrodoties pie aizbildņa, bērns
izglītības iegūšanai tiek ievietots internātskolā vai speciālajā izglītības
iestādē ar diennakts izmitināšanu, pabalstu bērna uzturam vienā mēnesī
izmaksā 35 % apmērā no šajā punktā noteiktā ikmēneša pabalsta. Saskaņā
ar šo redakciju, aizbildnis saņem pilnu ikmēneša pabalstu, ja bērns
nenakšņo internātskolā.
5.
Papildināts ar nosacījumu, ja bērns bez aizbildņa izbrauc no valsts
ilgāk par vienu mēnesi, bet aizbildniecība netiek pārtraukta, ikmēneša
pabalstu aizbildnim par bērna ārzemēs pavadīto laiku, neizmaksā. Praksē
ir viens gadījums, kad aizbildnis pretendēja un arī saņēma šo pabalstu, kaut
bērns vairākus mēnešus atradās ārvalstīs pie radiem, tāpēc nepieciešams
regulējums.
6.
Papildināts, ka tiesības saņemt brīvpusdienas ir arī mērķgrupas
bērniem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs, un bezmaksas
ēdināšanu citu novadu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem ar invaliditāti
tajās izglītības programmās, ko nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas
izglītības iestādes.

7. Mainīti nosacījumi vienreizējs pabalsta (vienu reizi kalendārajā gadā)
saņemšanai personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, kas tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtējuma un ne biežāk
kā vienu reizi kalendārajā gadā.
8.
Tiek svītrots pirts pabalsts, jo nav pieprasījuma (2017.gadā
izsniegta tikai 1 izziņa).
9.
Tiek svītrots pabalsts, kas paredzēja 50% apmērā apmaksāt
ēdināšanas izdevumus par bērniem no ģimenēm, kurās ir vairāki bērni
pirmsskolas vecumā, bet vecāku ienākumi ir 180 euro mēnesī. Šo vecāku
izdevumi tiek kompensēti ar pašvaldības piešķirtajiem pusdienu
pabalstiem, t.sk PII.
10. Tiek svītrots punkts par ikmēneša pabalstu bērna uzturam
audžuģimenēs, jo Ministru kabineta noteikumi nosaka lielāku pabalsta
apmēru, nekā bija apstiprināts saistošajos noteikumos.
11.
Tiek svītrots 53.punkts, par kritērijiem īpašuma vērtēšanai, jo
kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos
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