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 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 22.FEBRUĀRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.______ „GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS  2015.GADA 12.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.15-22 „JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA 

AUDŽUĢIMENĒM”” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi  (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, 

lai  nodrošinātu atbilstību Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi”  (turpmāk – MK 

Nr.1036) noteiktajam.  

Saskaņā ar MK Nr.1036 43.1.apakšpunktu pašvaldība 

nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot  vērā, 

ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu 

Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu 

apmēru bērnam. 2018.gadā pabalsta bērna uzturam 

apmērs no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma 

sasniegšanai nedrīkst būt mazāks  par 215,00 euro un 

bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu 

vecuma sasniegšanai attiecīgi par 258,00 euro. Sākot 

ar 2018.gada 1.janvāri  tiek nodrošināta valsts 

mērķdotācija 50% apmērā no minētā pabalsta bērna 

uzturam apmēra – attiecīgi 107,50 euro un 129,00 

euro mēnesī. 

Jelgavas pilsētas pašvaldībā  tiek pilnveidota atbalsta 

sistēma audžuģimenēm, plānojot piešķirt pabalstu 

mācību piederumu iegādei audžuģimenē ievietotajam 

bērnam visā mācību gada periodā. Tiesības saņemt 

minēto pabalstu rodas, sākot ar bērna ievietošanas 

dienu audžuģimenē: 57,00 euro vispārējās izglītības 

iestāžu klātienes izglītojamajam un 29,00 euro 

bērnam 5 - 6 gadu vecumā, kurš apgūst obligāto 

pirmsskolas izglītības programmu.  Papildus tiek 

paredzēts pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības 

iestādē mācību gada laikā 50,00 euro apmērā mēnesī. 

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi nepieciešami, lai   nodrošinātu atbilstību 
MK Nr.1036 noteiktajam. Saskaņā ar minēto  

normatīvo aktu pašvaldība nosaka pabalsta apmēru 

bērna uzturam, ņemot  vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt 

mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. 2018.gadā 

pabalsta bērna uzturam apmērs no viņa piedzimšanas 

līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai nedrīkst būt mazāks  

par 215,00 euro un bērnam no 7 gadu vecuma 

sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 

attiecīgi par 258,00 euro. Sākot ar 2018.gada 

1.janvāri,  tiek nodrošināta valsts mērķdotācija 50% 
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apmērā no minētā pabalsta bērna uzturam – attiecīgi 

107,50 euro un 129,00 euro mēnesī. 

Individuālo gadījumu risināšanai Jelgavas pilsētas 

pašvaldībā  nepieciešams pilnveidot atbalsta sistēmu 

audžuģimenēm, piešķirot pabalstu mācību piederumu 

iegādei audžuģimenē ievietotajām bērnam visā 

mācību gada gaitā. Tiesības saņemt minēto pabalstu 

rodas, sākot ar bērna ievietošanas brīdi audžuģimenē: 

57,00 euro vispārējās izglītības iestāžu klātienes 

izglītojamajam un 29,00 euro bērnam 5 – 6 gadu 

vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības 

programmu.  Lai veicinātu audžuģimenē ievietota 

bērna izglītošanos un profesiju apguvi, nepieciešams 

paredzēt pabalstu ēdināšanai profesionālās izglītības 

iestādē mācību gada laikā 50,00 euro apmērā mēnesī. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 

sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) 2018.gada 

budžetā par kopējo summu 110 985,00 euro 45 

bērniem no audžuģimenēm, tajā skaitā: pabalstam 

bērna uzturam līdz 7 gadu vecumam 25 800 euro (10 

bērni  X  215,00 euro mēnesī  X 12 mēneši) un 

bērniem no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 

108 360, 00 euro  (35 bērni X  258, 00 euro mēnesī X 

12 mēneši). 

Pabalstam viena bērna ēdināšanai profesionālās 

izglītības iestādē mācību gada laikā nepieciešams 

450,00 euro (50,00 euro pabalsta apmērs mēnesī 

ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē X 9 mēneši 

mācību gadā). 

Pabalstam mācību piederumu iegādei 2 082,00 euro, 

tajā skaitā 1995,00 euro (35 skolēni X 57,00 euro 

pabalsta apmērs) un 87,00 euro (3 bērni 5 – 6  gadu 

vecumā X 29,00 euro pabalsta apmērs). 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē. 

5.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas 

domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā. 

 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A. Rāviņš 

  


