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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.15-20 „JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PABALSTU 

PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI”” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek 

izdoti, lai  realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu pašvaldības pabalstu 

piešķiršanā. Tiek ieviests pabalsts politiski represētai 

personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 

maksas segšanai 100 %  (viens simts procentu) 

apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus 

mēnesī. Pabalstu tiek plānots ieviest ar 2018.gada 

1.aprīli. 

Tiek precizēta  kārtība ikmēneša pabalsta personas ar 

invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma 

sasniegšanai aprūpei saņemšanai, veicinot vecāku 

iespēju strādāt algotu darbu, gadījumos, kad bērns ar 

invaliditāti ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 

veselības stāvokļa dēļ  nevar apmeklēt izglītības 

iestādi, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādi. 

 

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi nepieciešami, lai no 2018.gada 1.aprīļa 

realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo 

iniciatīvu, ieviešot pabalstu politiski represētai 

personai pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas 

maksas segšanai 100 %  ( viens simts procentu) 

apmērā, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus 

mēnesī.  

Nepieciešams precizēt  kārtību ikmēneša pabalsta 

personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu 

vecuma sasniegšanai aprūpei saņemšanai, veicinot 

vecāku iespēju strādāt algotu darbu, gadījumos, kad 

bērns ar invaliditāti ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem veselības stāvokļa dēļ  nevar apmeklēt 

izglītības iestādi, tajā skaitā pirmsskolas izglītības 

iestādi.  

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 

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

budžetā.  

Lai ieviestu pabalstu politiski represētai personai 

pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas 

segšanai 100%  (viens simts procentu) apmērā, 

nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī 
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2018.gada budžetā papildus nepieciešams 4968,00 

euro   (vidēji 120 personas X  9 mēneši X 4,60 euro 

vidējais pabalsta apmērs = 4968 ,00 euro). 

Pabalstam personas ar invaliditāti līdz 18 gadu 

vecuma sasniegšanai ar invalīdīti aprūpei 

nepieciešams  12 012,00 euro (7 bērni X 143,00 euro 

X 12 mēneši). 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiek nodrošināta personas ar invaliditāti līdz 18 

(astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem likumisko 

pārstāvju un politiski represēto personu 

nodarbinātības iespēja. 

5.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības 

partneri. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas 

domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A. Rāviņš 


