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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2017 „Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pamatojums
trīspadsmito daļā noteikto, ka dome ir tiesīga izdot
saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par
citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētajiem jautājumiem.
Pamatojoties uz 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.108 „Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 140.punktā noteikto, kas
nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja
tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo
noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu
noteikumu projektu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu pašvaldībai, kuras
teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir
pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu
pašvaldība, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no
pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus
ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.
Pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas,
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē
pašvaldības saistošajos noteikumos.
Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas,
kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē
pašvaldības saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts
Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra
saistošie noteikumi „Par sociālo palīdzību Beverīnas
novadā” nosaka sociālās palīdzības veidus, un apmēru,
piešķiršanas un saņemšanas kārtību mājsaimniecībām,

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
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Domes priekšsēdētājs

kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus ar mērķi sniegt
finansiālu atbalstu, lai apmierinātu mājsaimniecību
pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā. Noteikumi arī nosaka sociālās
palīdzības jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas,
pārsūdzības kārtību.
Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā
pašvaldības budžeta ietvaros
Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties
Beverīnas novada pašvaldības sociālajā dienestā.
Noteikumi precizē Beverīnas novada sociālās palīdzības
administratīvo procedūru īstenošanu.
Saistošie noteikumi izstrādāti izvērtējot esošo un
potenciālo sociālās palīdzības saņēmēju loku novadā.
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