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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.janvārī

NR.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 23.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2012. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17
„Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27.,28.,30.,31.,31.1un 32.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2012. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3.1. punktā skaitli “228,00” ar skaitli “246,00”;
2. Aizstāt 3.2. punktā skaitli “284,57” ar skaitli “300,00”;
3. Aizstāt 3.3.punktā skaitli “121,00” ar skaitli“ 123,00”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
2020.gada 31.janvārī

V.A. Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.2
“Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs

2020. gada 1. janvāri stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta
apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību", kas nosaka, ka valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērs Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmajā
daļā minētajām personām, izņemot personas ar invaliditāti un
personas ar invaliditāti kopš bērnības, - 64,03 euro mēnesī;
personām ar invaliditāti - 80 euro mēnesī;
personām ar invaliditāti kopš bērnības - 122,69 euro mēnesī.
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" minētie
pabalsta apmēri ir piesaistīti sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēram, tad izmaiņas skar arī pabalstus, kas tiek izmaksāti
bāreņiem uz bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ar
invaliditāti kopš bērnības - sociālo garantiju gadījumā bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības
tiek piemērota bāzes summa 122,69 euro mēnesī (līdz šim 106.72
euro), savukārt bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam
bērnam vispārīgā gadījumā (bez noteiktas invaliditātes) pabalsta
apmērs paliek nemainīgs, proti, 64,03 euro.
Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos ir jāizdara
grozījumi arī pašvaldības saistošajos noteikumos.
Saistošo noteikumu 3.1..un.3.3.punktā tiek palielināta atbalsta
apmērs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem ar invaliditāti kopš bērnības.
Saistošo noteikumu 3.2. punktā tiek palielināts atbalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, sakarā ar cenu kāpumu.
Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu šobrīd neietekmēs, jo
Valkas novadā šāda veida palīdzības saņēmēju pagaidām nav.
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

V.A. Krauklis

