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PASKAIDROJUMA RAKSTS
“Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.342
“Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības

palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”
Paskaidrojuma raksta sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
1.Latvijas Republikas tiesībsargs konstatējis, ka pašvaldībās ir
atšķirīga prakse, iekļaujot saistošajos noteikumos par trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un
sociālās palīdzības pabalstiem arī sociālās garantijas
audžuģimenēm un bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās. Tāpat pašvaldībās, kas īsteno brīvprātīgo iniciatīvu un
papildus atbalsta daudzbērnu ģimenes, aizbildņus un aizgādņus,
viņiem paredzētais atbalsts nereti tiek iekļauts iepriekš minētajos
saistošajos noteikumos.
2.Iepriekš minētājām iedzīvotāju grupām tiek radīta sajūtu, ka viņi
tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem,
lai gan audžuģimenes sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem
bērniem. Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc
pilngadības sasniegšanas tiek pielīdzināts maznodrošinātas vai
trūcīgas personas statusa saņēmējam, kas rada nelabvēlīgu
jauniešu integrāciju sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes
pakalpojuma izbeigšanās.
3. Labklājības ministrija iesaka veikt nepieciešamās darbības, lai
sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, kā arī pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm,
aizbildņiem un audžuģimenēm netiktu iekļauts SN par sociālās
palīdzības pabalstiem, kurus piešķir izvērtējot materiālā stāvokļa
līmeni.
4. Līdz ar to, rodas nepieciešamība pārskatīt Valmieras pilsētas
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) spēkā esošos saistošos
noteikumus: 2005.gada 29.septembra saistošos noteikumus
Nr.17 “Par pašvaldības pabalstiem bērniem, kuri ievietoti
audžuģimenē” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.17); 2014.gada
31.jūlija saistošos noteikumus Nr.210 „Par pašvaldības
pabalstiem Valmieras pilsētā” (turpmāk – Saistošie noteikumi
Nr.210); 2010.gada 23.septermbra saistošos noteikumus Nr.95
”Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi Nr.95).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu
bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei
un daudzbērnu ģimenei” ietver visu to Pašvaldības atbalstu, kas

pašlaik noteikti Saistošajos noteikumos Nr.17, Saistošajos
noteikumos Nr.210 un Saistošajos noteikumos Nr.95, kā arī
noteikumi tiks papildināti ar Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.354 “Audžuģimenes noteikumiem” noteikto. Tiek
noteikta atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, uz
laiku, kas mazāks par mēnesi; palielināts ikmēneša maksājums
audžuģimenei bērna uzturam (no 322.50 uz 330 euro) par katru
bērnu, kā arī noteikts pabalsts apģērba un mīkstā inventāra
iegādei reizi gadā – 170 euro.
Tiek palielināts ikmēneša pabalsts jauniešiem pēc ārpusģimenes
aprūpes, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un sekmīgi mācās, no
64.03 uz 150 euro; (līdz ar to netiks slēgti līgumi ar ārpusģimenes
aprūpes institūcijām par šo jauniešu uzturēšanos iestādēs pēc 18
gadu sasniegšanas).
Kā arī tiek ieviests jauns pabalsta veids daudzbērnu ģimenēm –
pabalsts mācību piederumu iegādei vienu reizi gadā - 40 euro
apmērā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Kopumā plānotais budžeta pieaugums ir aptuveni 8000 euro, kas
saistīts ar jauna veida pabalstu - pabalsts mācību piederumu
iegādei daudzbērnu ģimeņu bērniem.

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

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu administrēšanu veic Pašvaldības iestāde
„Sociālo lietu pārvalde”.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Notikušas konsultācijas ar jauniešu
jauniešiem, kuri turpina mācīties.
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