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EAFVP piedāvātās izmaiņas

- noteiktas tiesības saņemt Fonda atbalstu maznodrošinātai
ģimenei (personai), kurai pašvaldības sociālais dienests atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem izsniedzis rakstisku izziņu par
atbilstību maznodrošinātai ģimenei (personai) ar atzīmi par to, ka
izziņa izsniegta Fonda atbalsta saņemšanai (vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim nepārsniedz 188,00 euro);

- atbilstoši izmaiņām sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
normatīvajā regulējumā netiek nodalīts atbalsts krīzes un ārkārtas
situācijas;

- tā kā Fonda atbalsts ģimenēm ar dažādu vecumgrupu bērniem ir
atšķirīgs, (piemēram, atbalsts sākumskolas vai pamatskolas
skolēniem, atbalsts mazuļiem līdz sešiem mēnešiem vai no septiņu
līdz 12 mēnešu vecumam, u.tml.) gadījumos, kad bērna vecums nav
nosakāms pēc personas koda, izziņā papildus paredzēts norādīt
dzimšanas datus.



- Atbilstoši EAFVP jūnijā sniegtajai informācijai potenciālais personu
skaits, kas varētu papildus pretendēt uz atbalstu - indikatīvs
palielinājums par 25-30%. 2016.gadā ar trūcīgā statusu bija 68
816 unikālās personas.

- Līdz ar to vidēji palielinājums būtu par 20644 personām gadā,
attiecībā uz kurām pilnībā vai daļēji būtu jāveic visa
atbilstības izvērtēšanas procedūra, tai skaitā jāpieņem lēmums par
atbilstību šim ienākuma līmenim, jāsagatavo un jāizsniedz izziņa
u.c.

- Atbilstoši Valsts statistikas pārskatos sniegtajai informācijai,
2016.gadā 35 pašvaldībās (no 119) maznodrošinātas personas
ienākumu līmenis bija noteikts mazāks vai vienāds ar 185 euro

- Maznodrošinātās personas ienākumu līmenis var būt diferencēts
atkarībā no sociālās grupas, piemēram, X pašvaldība:
pensionāriem 228, ģimenēm ar bērniem – 177, personām
darbspējas vecumā – 152 euro



Pretruna

Līdz ar to pretruna – pašvaldības ne visām
personām, kuru ienākumu līmenis ir piedāvātais
188 euro, ir izsniegusi vai izsniegs izziņu par
atbilstību maznodrošinātas personas statusam.

Pēc kādiem kritērijiem būs jāizvērtē šo personu
ienākumi un materiālais stāvoklis?



Pašvaldību piedāvātie risinājumi/ 
jautājumi

1) palielināt izdalāmo komplektu skaitu - komplektus dalīt katru mēnesi, tādejādi tieši
vistrūcīgākajām personām tie būtu pieejami katru mēnesi;

2) piešķirt atbalstu gan trūcīgai, gan maznodrošinātai ģimenei (personai), neierobežojot ienākumu
līmeni;

3) sniegt atbalstu maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni;
4) sniegt atbalstu jau šobrīd identificējamām maznodrošinātām sociālajām grupām (piemēram,

daudzbērnu ģimenes, 1.grupas invalīdi u.c.)

Nepieciešams saglabāt atbalstu krīzes situācijā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 32.pantā noteiktajam, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām,
maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Attiecīgajā SPSPL pantā kā tiesīgas saņemt palīdzību ir minētas arī maznodrošinātās ģimenes
(personas).

!!! Papildus pašvaldības vērš uzmanību, ka nepieciešamas izmaiņas sociālās palīdzības un pakalpojumu
administrēšanas sistēmā SOPA, kas prasa finanšu resursus.

??? Pamatojums piedāvātajam ienākuma līmenim 188 euro



Paldies par uzmanību!


