Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10
Rēzeknē 2017.gada 28.martā (prot. Nr.112, 1.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009.
saistošajos noteikumos Nr.15 "Par papildu materiālo
palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu
1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.15 "Par papildu sociālo
palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) ("Latvijas Vēstnesis", 205 (4191))
šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 1.3.punktu pēc skaitļa "5.21." ar vārdu un skaitli "un 5.41.".
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8. punktu šādā redakcijā:
"2.8. Ēdināšanas pabalsts bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības
programmu".
1.3. Aizstāt 4.4.punktā skaitli "250" ar skaitli "280".
1.4. Svītrot 5.1.punktu.
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.1, 5.1.2 un 5.1.3 punktu šādā redakcijā:
"5.1.1 Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei 75 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura
dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja
viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.
5.1.2 Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei 150 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura
dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja
abiem vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.
5.1.3 Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei 150 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, kura
dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, ir tiesības saņemt bērna mātei, ja bērna dzimšanas
reģistrā nav ierakstītas ziņas par bērna tēvu vai personai, kura adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz
12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem".
1.6. Aizstāt 5.2.punktā vārdus "vienam no bērna vecākiem" ar vārdu "klientam".
1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4 nodaļu šādā redakcijā:
"5.4 Ēdināšanas pabalsts bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas
izglītības programmu

5.41. Ēdināšanas pabalstu piešķir natūrā 100% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu
bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un to ir
tiesības saņemt:
5.4 1.1. bērniem ar invaliditāti (dažādi funkcionāli traucējumi);
5.4 1.2. bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem (speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods 01015911 vai 01015921);
5.4 1.3. bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods
01015811 vai 01015821);
5.4 1.4. bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods
01015611 vai 01015621).
5.4 2. Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu
reģistros:
5.4 2.1. iesniegums pabalsta saņemšanai;
5.4 2.2. izziņa no Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes par bērna apgūstamo pirmsskolas izglītības
programmu un kodu;
5.4 2.3. bērna invaliditāti apliecinošs dokuments (noteikumu 5.41.1.punktā minētiem bērniem);
5.4 2.4. Pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma apliecināta kopija
(noteikumu 5.41.2., 5.41.3., 5.41.4.punktā minētiem bērniem).
5.43. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts ar mēnesi, kurā saņemts iesniegums, uz laiku līdz kārtējā gada
31.decembrim, bet ne vairāk kā līdz 11 (vienpadsmit) mēnešiem kalendārajā gadā.
5.44. Ēdināšanas pabalsts tiek nodrošināts pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja
iesniegtiem sarakstiem par bērnu faktisko Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu un
Pārvaldes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpējiem norēķiniem".
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
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Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.10
"Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos
Nr.15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas
raksturojums

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10 "Grozījumi Rēzeknes
pilsētas domes 27.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.15 "Par papildu
sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"" nosaka pašvaldības
brīvās iniciatīvas papildu materiālo palīdzību pašvaldības iedzīvotājiem un
tās saņemšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu projekta Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
nepieciešamības raksturojums, likuma32.pantu, sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu
dokumenta būtība
trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm
(personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumi Nr.477 "Speciālās izglītības
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klašu (grupu) finansēšanas kārtība", kuri nosaka, ka uzturēšanās izdevumi
pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm no 01.01.2017. līdz
31.12.2017. no valsts budžeta līdzekļiem tiks segti tikai 30% apmērā, bet
no 01.01.2018. pilnībā tiks finansēti no pašvaldību budžetiem.
Pašvaldības iedzīvotāju izteikta vajadzība pēc Pašvaldības atbalsta
ģimenēm ar maziem bērniem ar invaliditāti, ar bērniem, kuri apgūst
speciālās pirmsskolas izglītības programmas, un Pašvaldības brīvās
iniciatīvas sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem.
3. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Par 30 eiro palielināts apbedīšanas pabalsts pašvaldībā saskaņā ar tirgus
izpētes rezultātiem.
Veikti grozījumi pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanas kārtībā un
apmērā, lai sniegtu atbalstu tieši Rēzeknes pilsētas pašvaldībā deklarētām
ģimenēm ar bērniem.
Noteikumi papildināti ar jauna pabalsta veidu "Ēdināšanas pabalsts
bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas
izglītības programmu" un tā izmaksas kārtību.

4. Saistošo noteikumu projekta Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta finansiāla
iespējamā ietekme uz
ietekme uz pašvaldības 2017.gada budžetu kopumā par 22 264 euro, tas
pašvaldības budžetu
ir:
- par 240 euro palielinās apbedīšanas pabalstu apjoms,
- par 22024 euro palielinās sociālo pabalstu budžets ēdināšanas pabalsta
bērniem ar invaliditāti ieviešanas rezultātā.
5. Saistošo noteikumu projekta Neietekmē.
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Saistošo noteikumu projekta Neietekmē.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
7. Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem saistošie noteikumi
sagatavoti

Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punkts, 43.pantatrešā
daļa, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma32.pants, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 21.punkts.

8. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots
Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā
"Saistošo noteikumu projekti".
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