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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.347
„Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.340 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā””
Paskaidrojuma raksta sadaļa
Informācija
1. Projekta nepieciešamības Saistošie noteikumi „Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības
pamatojums
2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.340 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras
pilsētas pašvaldībā” izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37.punktu.
Grozījums saistošajos noteikumos nepieciešams, lai precizētu
pabalsta krīzes situācijā apmēru un tā izmaksu laikā, kamēr visā
valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19
izplatību.
2. Īss projekta satura izklāsts Par krīzes situāciju šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma
situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību tiesībām saņemt
pabalstu krīzes situācijā, ģimene (persona) vēršas pašvaldības
iestādē „Sociālo lietu pārvalde”, kopā ar iesniegumu iesniedzot
dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato
materiālās palīdzības nepieciešamību.
Pabalstu krīzes situācijā piešķir laikā, kamēr valstī ir izsludināta
ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19 izplatību un vienu
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no
tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj
nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
materiāla palīdzība, ja tā nesaņem dīkstāves pabalstu un ja tā
atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
 personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu
(piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā
vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet
vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt
pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona
pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko
persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt,
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts
(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim,
viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem
dokumentiem);
 persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to, tai
nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem
dokumentiem.
Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts 80 euro apmērā mēnesī
vienai personai triju mēnešu laikā.
Naudas līdzekļi pabalstam krīzes situācijā valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar COVID-19 izplatību nav
plānoti, saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta ikgadējā
pašvaldības budžeta ietvaros, pārdalot nepieciešamos naudas
līdzekļus no citām budžeta pozīcijām. Saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu
37.punktu, lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par
pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina
mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā
no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra,
bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu
periodā.
Nav ietekmes.


3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu administrēšanu veic Valmieras pilsētas
pašvaldības iestāde „Sociālo lietu pārvalde”.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

(personiskais paraksts)
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