Lielvārdes novada domes 2018.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10
“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

2. Īss projekta
satura izklāsts

Norādāmā informācija
2018.gada 16.janvārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.34
“Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi””, kas piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.
Minētie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka audžuģimenē ievietotā
bērna pabalsts uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Tādējādi no
2018.gada 1.janvāra audžuģimenē ievietotā bērna pabalsts uzturam ir – 215
euro (no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam) vai 258 euro (no 7 gadiem līdz
18 gadu vecumam).
Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” (turpmāk
– Saistošie noteikumi Nr.20) pabalsts audžuģimenei bērna uzturam iepriekš
bija 130,00 euro mēnesī.
Lielvārdes novadā uz 2018.gada 1.maiju ir septiņi bērni (vecumā no
septiņiem gadiem), kas ievietoti audžuģimenēs, tādējādi ikmēneša pabalsts ir
jānodrošina 258 euro mēnesī katram bērnam. Kopā gadā septiņu bērna
uzturam ir nepieciešami 21 672 euro. Viena bērna uzturam starpība ir 128 euro
mēnesī, kas jāmaksā no pašvaldības budžeta. Gadā septiņu bērna uzturam
starpība ir 10 752 euro.
Lai minētais palielinājuma apmērs nerādītu tik būtisku ietekmi uz
pašvaldību budžetiem, 2017.gada 23.novembrī tika pieņemts likums “Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam”, kas paredz
mērķdotāciju 50% no visa pieauguma summas, sedzot finanšu līdzekļus
pašvaldībām.
Ņemot vērā pabalsta palielinājumu audžuģimenē ievietotā bērna
uzturam, veikti grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.20, kā arī veikti
grozījumi nosaka vairākus precizējumus, lai atbilstu normatīvo aktu prasībām.
Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.20 nosaka vairākus grozījumus, lai
atbilstu normatīvo aktu prasībām.

3. Informācija par
plānoto
grozījumu
Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļi ietekmēs
ietekmi
uz
Lielvārdes novada pašvaldības budžetu.
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par
Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana,
administratīvajām izpildes administrēšana un pārsūdzība.
procedūrām
Izstrādājot grozījumus Saistošajos noteikumos Nr.20, ir notikusi
sadarbība ar Lielvārdes novada sociālajiem darbiniekiem, kā arī minētais
jautājums izskatīts Lielvārdes novada domes Sociālo un veselības lietu
komitejā 2018.gada 23.maijā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.
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