Lielvārdes novada domes 2015. gada 30.decembra saistošo noteikumu
Nr.27 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Šobrīd Lielvārdes novada domes 2015. gada 28.oktobra saistošie
noteikumi Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) nosaka, ka Lielvārdes novada sociālais dienests
piešķir finansiālu pabalstu aizbildņiem (Saistošo noteikumu 15.punkts)
un aizgādnībā esošo personu aizgādņiem (Saistošo noteikumu
16.punkts), kā arī daļēju pabalstu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs
(Saistošo noteikumu 18.punkts). Saistošie noteikumi paredz, ka
klientam pabalstu piešķir, ja aizbildnībā esošie bērni, bērni
audžuģimenēs, bērni, kuri nodoti adoptētājam pirmsadopcijas aprūpē
vai aizgādnībā esošās personas, ir deklarējušas savu dzīvesvietu
Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un attiecīgo lēmumu ir
pieņēmusi kāda no Lielvārdes novada bāriņtiesām.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7. un 8.punktiem, pašvaldību autonomās funkcijas ir
nodrošināt sociālo palīdzību sociāli mazaizsargātām personām un gādāt
par aizgādnību, aizbildnību un adopciju, kā arī par bērnu personisko
interešu aizsardzību.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pants paredz, ka
pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu,
tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav
aizliegta ar likumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ņemot vērā minēto un to, ka nepieciešams materiāli atbalstīt
klientus, kas uzņēmušās rūpes par aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem
audžuģimenēs, bērniem, kuri nodoti adoptētājam pirms adopcijas
aprūpē vai aizgādnībā esošajām personām, grozījumi Saistošajos
noteikumos paredz, ka turpmāk Saistošo noteikumu 15., 16. un
18.punktā noteiktos pabalstus izmaksās neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas.

3. Informācija par
plānoto grozījumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Izmaksas iespējams prognozēt tikai aptuveni, jo nav iespējams
paredzēt precīzi, cik klienti vērsīsies Lielvārdes novada sociālajā
dienestā pabalstu minēto saņemšanai, kā arī nav zināms, kādas ir
izmaksas par bērnu ēdināšanu katrā izglītības iestādē
1) Šobrīd Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvieta
ir deklarēta 11 aizbildnībā esošiem bērniem (Saistošo noteikumu spēkā
esošajā redakcijā pabalsts pienāktos tikai šo bērnu uzturam un
ēdināšanai izglītības iestādēs). Ārpus Lielvārdes novada
administratīvās teritorijas dzīvesvieta deklarēta septiņiem bērniem.
Attiecīgos lēmumus ir pieņēmušas Lielvārdes novada bāriņtiesas.
Aptuvenās izmaksas budžeta gadā viena aizbildnībā esošā bērna
uzturam – 600 euro, mēnesī – 50,00 euro. Izmaksas visu aizbildnībā
esošo bērnu uzturam budžeta gadā – 10 800,00 euro, mēnesī – 900,00
euro.
2) Šobrīd Lielvārdes novadā administratīvajā teritorijā savu

dzīvesvietu ir deklarējuši 10 audžuģimenēs dzīvojošie bērni (Saistošo
noteikumu spēkā esošajā redakcijā pabalsts pienāktos tikai šo bērnu
ēdināšanai izglītības iestādēs). Ārpus Lielvārdes novada
administratīvās teritorijas dzīvesvieta ir deklarēta diviem
audžuģimenēs dzīvojošiem bērniem. Attiecīgos lēmumus ir
pieņēmušas Lielvārdes novada bāriņtiesas. Nav iespējams aprēķināt
aptuvenās izmaksas, jo ēdināšanas pakalpojumu maksa var atšķirties
katrā izglītības iestādē.
3) Šobrīd Lielvārdes novadā administratīvajā teritorijā savu
dzīvesvietu deklarējušas septiņas aizgādnībā esošās personas.
Lēmumus par aizgādņu iecelšanu ir pieņēmušas Lielvārdes novada
bāriņtiesas. Trīs no šīm personām ir deklarējušas savu dzīvesvietu
ārpus Lielvārdes novada (Saistošo noteikumu spēkā esošajā redakcijā
pabalsts pienāktos tikai šo personu aizgādņiem).
Aptuvenās izmaksas vienam aizgādnim aizgādņa pienākumu
veikšanai:
– 360,00 euro budžeta gadā, mēnesī – 30,00 euro, ja pilngadīga
aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes
institūcijā vai ārstniecības iestādē);
– 180,00 euro budžeta gadā, mēnesī – 15,00 euro, ja pilngadīga
aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes institūcijā
vai ārstniecības iestādē.
Lai nodrošinātu grozījumu Saistošajos noteikumos izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas un darba vietas.
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Neietekmē.

Izstrādājot grozījumus Saistošajos noteikumos, ir notikusi
5. Informācija par
sadarbība
ar Lielvārdes novada bāriņtiesām.
administratīvajām
Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana,
procedūrām
izpildes administrēšana un pārsūdzība.
Grozījumu Saistošajos noteikumos izstrādes
6. Informācija par
konsultācijām ar notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja p.i.,
Domes priekšsēdētāja vietniece
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