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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
1.1. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
nepieciešamības
12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un
pamatojums
Ministru
kabineta
2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27.,
29., 30., 31.,31.1 un 31.2punktu pašvaldībai ir
jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās
garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas.
1.2. 2015.gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā„
(turpmāk – Likums), kas nosaka pašvaldības
pienākumu pašvaldības saistošajos noteikumos
noteiktajā kārtībā maksāt dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas,
kad bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku
gādības sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz
bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības
iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
2. Īss projekta satura
2.1. Pilngadīgiem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši
izklāsts
bez vecāku gādības, tiek piešķirts un izmaksāts
pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai,
pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – izglītības
iestāžu audzēkņiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.
2.2. Projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka Likuma 25.²
panta piektā daļa nosaka nepieciešamību noteikt
normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un
izmaksas kārtību.
3. Informācija par
3.1. Lai Saulkrastu sociālā dienesta pārraudzībā esošie
plānoto projekta ietekmi
pilngadību sasniegušie bāreņi un bērni, kas palikuši
uz pašvaldības budžetu
bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās saņemtu paredzētos pabalstus, izmaiņas

2015. gada budžetā nav nepieciešamas,. Līdzšinējo
pabalstu (pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai,
vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei, ikmēneša pabalsts mācību
iestāžu audzēkņiem) summu noapaļošana uz augšu
uz budžetu negatīvu ietekmi neatstās.
Nav attiecināma.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saulkrastu
administratīvajām
sociālais dienests.
procedūrām
5.2. Saistošo noteikumu projekts attiecas uz bāreņiem
vecumā no pilngadības līdz 24 gadiem.
5.3.
Saistošo
noteikumu
nodrošināšanai
nav
nepieciešamas papildus rezerves.
6. Informācija par
6.1.Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
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