Paskaidrojuma raksts
Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs””

Paskaidrojuma raksta
sadaļa
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi un ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likuma
26.panta pirmajā daļā noteikto, ka valsts un pašvaldība īpaši
atbalsta daudzbērnu ģimeni un sniedz tai palīdzību. Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka novada
pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas
sedz pašvaldība.
2020.gada 1.septembrī ir stājušies spēkā jauni Ministru
kabineta noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai”, kas nosaka valsts atbalsta samazinājumu bērnu
ēdināšanai, kas būtiski ietekmē ģimeņu materiālo stāvokli,
kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes
bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24
gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību.
Lai pašvaldība varētu sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm
nodrošinot bērnu ēdināšanu vispārizglītojošajās skolās,
nepieciešams veikt grozījumus Lielvārdes novada domes
2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie
noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādēs”, iekļaujot
jaunu atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm, nosakot tā apmēru,
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem ir papildināti ēdināšanas
pakalpojuma maksas atvieglojuma veidi un apmērs daudzbērnu
ģimenēm un noteikta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Izdodot saistošos noteikumus, 2020.gadā un nākamajā gadā
papildus pašvaldības finansējums nebūs nepieciešams, jo
ēdināšanas pakalpojuma izdevumi ir plānoti pašvaldības
budžetā. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu
institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz Lielvārdes
novada vispārējās izglītības iestādēm. Ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi, tās attīstību, iespējama tikai pie
nosacījuma, ja ēdināšanas pakalpojuma sniegšana tiek nodota
komersantam.
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
7. Cita informācija

Domes priekšsēdētāja

Noteikumu izpildi nodrošinās Lielvārdes novada vispārējās
izglītības iestādes.
Saistošo noteikumu
sabiedrības pārstāvji.
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