Paskaidrojuma raksts
par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Jelgavas novada
pašvaldības pabalstu izglītībai daudzbērnu ģimeņu bērniem” projektu

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
1.1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka,
ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni,
un sniedz tai palīdzību;
1.2. likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;
1.3. Līdz šim Jelgavas novadā atbalsts, kas attiecas specifiski uz
daudzbērnu ģimenēm ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
50% apmērā personai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi
bērni vai bērni līdz 24 gadu vecumam, un personai vai tās laulātajam
ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta,
audžuģimenei un aizbildnim par dzīvojamo māju vai dzīvokli un tai
vai tam piekrītošo zemi un par zemi līdz 2 ha platībā, kuru šīs
personas nomā no pašvaldības (2010.gada 28.jūlija saistošie
noteikumi Nr.20). Vienreizējs piedzimšanas pabalsts - par vienu
bērnu - 80 euro, ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni - 712 euro, ja
vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni - 1423 euro
(2011.gada23.februāra saistošie noteikumi Nr.5).
Kā arī
līdzfinansējuma atlaides Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolā;
1.3. lai paplašinātu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, pašvaldība ir
izvērtējusi finanšu iespējas piešķirt ikgadēju pabalstu daudzbērnu
ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību vispārizglītojošās,
profesionālās vai profesionālās ievirzes mācību iestādēs klātienes
apmācību programmās 50 euro apmērā.
2.1.noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu;
2.2.noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt pabalsta apmēru un
piešķiršanas kārtību;
2.3.noteikumi paredz piešķirt ikgadēju pabalstu 50 euro apmērā
daudzbērnu
ģimeņu
bērniem,
kuri
iegūst
izglītību
vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes
mācību iestādēs klātienes apmācību programmās.
3.1.pamatojoties uz Jelgavas novada izglītības pārvaldes datiem,
2016./2017. mācību gadā mācības vispārizglītojošās skolās
uzsākuši 750 bērni no daudzbērnu ģimenēm, tādēļ saistošo
noteikumu īstenošanai nepieciešami papildus pašvaldības
budžeta līdzekļi 37500 euro apmērā gadā;
3.2.lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas.
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4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir ap 750 personu gadā;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmē
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada sociālais dienests;
5.2. Jelgavas novada sociālā dienesta lēmumu pabalsta prasītājs var
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Izskatīti pašvaldībai adresēti privātpersonu iesniegumi par atbalstu
daudzbērnu ģimenēm.
Konsultācijas ar Jelgavas novada audžuģimenēm.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Z.Caune

