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LĪVĀNOS

Līvānu novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.1
„Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Saistošo noteikumu pamatotība izriet no Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.371 “Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumi” un likuma “Par pašvaldībām”43. panta
trešās daļas.
1.2. Tiek izdoti saistošie noteikumi jaunā redakcijā, kas aizvieto
iepriekšējos Līvānu novada domes 2016. gada 28. jūlija saistošo
noteikumu Nr.8 „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā”, kas izdoti ar Līvānu novada
domes 2016.gada 28. jūlija sēdes protokola Nr.11 lēmumu Nr.11-4.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos:
2.1. tiek noteikti atvieglojumi un kārtība, kādā Līvānu novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu
mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas izglītību,
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs;
2.2. tiek noteikts, ka personām, kuras pavada izglītojamos, kuri
mācās speciālajās izglītības iestādēs ārpus Līvānu novada
administratīvās teritorijas un uzturas izglītības iestādes internātā,
kompensācijas apjomu aprēķina par braucienu no izglītojamā
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ par katru reizi, kad
izglītojamais nogādāts līdz izglītības iestādei vai no izglītības
iestādes līdz dzīvesvietai.

3. Informācija par
3.1. saistošo noteikumu izdošana jaunā redakcijā pašvaldības
plānoto projekta ietekmi budžetu neietekmē,
uz pašvaldības budžetu 3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.

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

4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir bērni, kuri apgūst obligāto
pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un
profesionālās ievirzes izglītību Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs;
4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā ir Līvānu novada dome, pašvaldības izglītības iestādes,
pagastu pārvaldes, Līvānu novada Izglītības pārvalde.
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā ir ņemti vērā izglītojamo
vecāku ierosinājumi. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgo
komiteju sēdēs un publicēšanas pašvaldības mājas lapā interneta
vietnē www.livani.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem
(izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos;
6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas
publicēšana pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto
priekšlikumu izvērtēšana.
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