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

Norādāmā informācija
Līdz šim finansiālo vai materiālo pabalstu piešķiršanas kārtību Lielvārdes
novada iedzīvotājiem regulēja Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra
saistošie noteikumi Nr.30 Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai
materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem”. Papildus līdz šim piešķirtajiem
pabalstiem, pašvaldība piešķirs šādus pabalstus:
1)finansiāls pabalsts vai dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā;
2)finansiāls pabalsts audžuģimenēm;
3)finansiāls pabalsts aizbildņiem;
4)finansiāls pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem;
5)finansiāls pabalsts politiski represētām personām, Nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem, Nacionālās atbrīvošanās kustības dalībniekiem,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
6)daļējs pabalsts bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, ja to atļauj Sociālajam
dienestam piešķirtais finansējums;
7)vienreizējs finansiāls pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz to, ka grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos
pārsniedz Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” noteikto 50% apjomu,
nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus “Par pabalstiem Lielvārdes
novadā”.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Lielvārdes novada domes apstiprinātā
finansējuma apmērā piešķiramo Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai
materiālo pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un to izmaksāšanas
kārtību personām (ģimenēm), kurām ir tiesībasas saņemt šo palīdzību, kā arī
lēmumu (administratīvo aktu) par pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.

3. Informācija par
plānoto
grozījumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nepieciešami līdzekļi būtiski neietekmēs
pašvaldības budžetu.
Precīzus aprēķinus sagatavot nav iespējams, jo nav iespējams prognozēt
precīzi, cik klienti vērsīsies Lielvārdes novada sociālajā dienestā pabalstu
saņemšanai.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamība veidot
jaunas institūcijas un darba vietas.

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

Neietekmē.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes
5. Informācija par
administrēšana un pārsūdzība.
administratīvajā
m procedūrām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
6. Informācija par
sabiedrības
pārstāvjiem.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs
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