Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2012.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldības pienākumu piešķirt
pabalstu mājokļa pielāgošanai vai riteņkrēsla pacēlāja iegādei personām ar
kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā. Konvencija par
personu ar invaliditāti tiesībām paredz nodrošināt un īstenot to, lai
personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un
pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ. Viens
no konvencijā minētajiem pasākumiem ir vides pieejamības
nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību mazaizsargātām personām, savukārt
Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.32 „Noteikumi par
sociāli mazaizsargāto personu grupām” 2.3.apakšpunktā noteikts, ka viena
no sociāli mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi. Ņemot vērā
nepieciešamību noregulēt jautājumu par mājokļa pielāgošanu un
riteņkrēsla pacēlāju iegādi Bauskas novada iedzīvotājiem, kuriem ir
kustību traucējumi un pārvietojas riteņkrēslā, nodrošinātu vides
pieejamību un veicinātu šo personu integrāciju sabiedrībā, Bauskas
novada pašvaldība var realizēt likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajā
daļā noteiktās tiesības un izdot saistošos noteikumus, nodrošinot
pašvaldības autonomo funkciju, kā arī brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pacēlāji kā tehniskie palīglīdzekļi ir minēti Ministru kabineta 2011.gada
1.marta noteikumos Nr.167 „Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to
komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm
piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi”. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz sociālo pakalpojumu –
tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu likuma 25.pantā noteiktajām
personām kā valsts funkciju. Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” nav minēti
pacēlāji. Savukārt spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts to
personu ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, tiesības
saņemt lietošanā pacēlāju no valsts. Ņemot vērā to, ka valsts nespēj ar
tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošināt visas personas, kam tas būtu
nepieciešams, pašvaldībai ir iespējas gan tiesiski, gan finansiāli sniegt
palīdzību tām personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas
riteņkrēslā, un piešķirt pabalstu viņu vajadzībām atbilstoša mājokļa
pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāja iegādei, palielinot personu iespējas
integrēties sabiedrībā.
Bauskas novada pašvaldībā līdz šim nav plānoti finanšu līdzekļi
pabalstam mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāju iegādei. Ņemot
vērā, ka ir nepieciešamība pēc šāda atbalsta personai ar kustību
traucējumiem, kura pārvietojas ritenķrēslā, nepieciešams noteikt attiecīgu
kārtību šāda pabalsta piešķiršanai, kā arī tam paredzēt finasējumu 2013.
gada budžetā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldībā tām
personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tiek
piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāja iegādei.
Lai saņemtu pabalstu, personai vai likumiskajam pārstāvim jāvēršas
Bauskas novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, pievienojot saistošo
noteikumu II. nodaļā minētos dokumentus. Pēc mājokļa apsekošanas un
personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas, dienests, persona vai tās
likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par
mājokļa pielāgošanu vai pacēlāja iegādi. Pēc līguma noslēgšanas dienests
ieskaita 50 % no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja vai pacēlāja
uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā. Atlikušo pabalsta daļu pārskaita
pēc pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas ekspluatācijā.
Saistošo noteikumu projektā tiek noteikti personas pienākumi un tiesības,
arī lēmuma par pabalsta piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Finansējums jānodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros.

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

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks personām caurskatāmu pabalsta
mājokļa pielāgošanai un riteņkrēsla pacēlāju iegādes procedūru. Lai
persona varētu saņemt pabalstu, viņai jāvēršas Bauskas novada Sociālajā
dienestā, kurš pieņem lēmumu par pabalsta saņemšanu vai atteikumu to
piešķirt. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Bauskas novada domē,
savukārt domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Konsultācijas nav notikušas

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

