LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134, A/S SEB banka, kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2021.gada 28.janvārī

Nr.7
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2021.gada 28.janvāra lēmumu
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Par materiālo atbalstu Valkas novada daudzbērnu ģimenēm un aizbildņiem.
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu un
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmo un trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta (turpmāk – atbalsts) daudzbērnu un aizbildņu
ģimenēm, veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Valkas novadā.
2. Tiesības saņemt atbalstu ir:
2.1. daudzbērnu ģimenei un aizbildnim, kurā vismaz viena no vecākiem (aizbildņa) un bērna
pamata dzīvesvieta deklarēta Valkas novada pašvaldībā un kuri arī faktiski šeit dzīvo;
2.2. aizbildnībā esoša bērna ģimenei, kuru deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir citā
novadā, bet aizbildnību dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa.
3. Atbalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Valkas novada Sociālajā dienestā (turpmākDienests) iesniegumu.
4. Lai saņemtu atbalstu ģimene, kurai bērns ir aizbildnībā un aizbildnību ir dibinājusi citas
pašvaldības bāriņtiesa, pieprasītājs papildus iesniegumam uzrāda lēmuma par ārpusģimenes
aprūpi.
5. Pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.
6. Iesniedzot Dienestā iesniegumu, pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod
Dienestam atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju
par visiem ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par atbalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu, un veikt datu apstrādi.
7. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu Dienests pieņem desmit
darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
8. Daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm ir tiesības izvēlēties saņemt noteikumu 9. un
15.punktā minēto atbalstu vai arī saņemt šāda veida pašvaldības pabalstu kā trūcīgai vai
maznodrošinātai mājsaimniecībai, ja tās atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības
kritērijiem.
9. Atbalsts maksai par bērna ēdināšanu izglītības iestādē ģimenēm, kuru bērni:
9.1. apmeklē Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes;
9.2. iegūst izglītību Valkas novada vispārējās izglītības iestādēs;
9.3. iegūst izglītību cita novada izglītības iestādēs, ja pašvaldības izglītības iestādēs nevar
nodrošināt bērnam nepieciešamo speciālo izglītības programmu un ēdināšanu
nenodrošina valsts;
9.4. iegūst izglītību profesionālās vidējās izglītības iestādēs vai augstskolā dienas nodaļā un
nestrādā.
10. Aizbildnībā esošiem bērniem, kuriem aizbildnību dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa un kuru
deklarētā un/vai faktiskā dzīvesvieta ir cita pašvaldība un kuri apmeklē izglītības iestādi citas
pašvaldības teritorijā, atbalstu ēdināšanai ieskaita vienu reizi mēnesī aizbildņa, bērna vai pēc
rēķina pakalpojuma sniedzēja kontā. Atbalstu aprēķina – mācību dienu skaitu reizinot ar
faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1,60 euro dienā.

11. Saistošo noteikumu 9.punktā minēto atbalstu piešķir ar nākamo mācību dienu pēc iesnieguma
saņemšanas līdz mācību gada beigām.
12. Saistošo noteikumu 9.1. un 9.2.punktā minētā atbalsta apmērs ir pakalpojumu sniedzēja vai
pašvaldības noteiktā maksa par bērnu ēdināšanu.
13. Ēdināšanas atbalstu izglītības iestādē ieskaita tā pakalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru
pašvaldībai ir noslēgts līgums par bērnu ēdināšanu.
14. Ja pašvaldībai nav noslēgts līgums ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, saistošo noteikumu
9.3 un 9.4.punktā minētajos gadījumos atbalsts vienu reizi mēnesī tiek ieskaitīts tā bērna
kontā, kuram piešķirts ēdināšanas atbalsts. Atbalstu aprēķina - mācību dienu skaitu reizinot ar
1,60 euro.
15. Vienreizējs atbalsts uzsākot mācību gadu skolas piederumu iegādei ģimenēm, kuru bērni
ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12. klases izglītojamie, ir 15 euro.
16. Saistošo noteikumu 15.punktā minēto atbalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 31. oktobrim.
17. Atbalsts mācību maksas segšanai Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs, kuru bērni ir sekmīgi un kuriem nav neattaisnotu skolas kavējumu.
18. Saistošo noteikumu 17.punktā minētā atbalsta apmērs ir pašvaldības noteiktā maksa par
vienu izglītojamo Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
19. Atbalsts mācību maksas segšanai tiek piešķirts ar mēnesi, kad tiek saņemts iesniegums un
izglītības iestādes apstiprinājums, ka bērns ir sekmīgs un viņam nav neattaisnotu skolas
kavējumu.
20. Ja atbalsts mācību maksas segšanai tiek pieprasīts pirmajā mācību semestrī, to piešķir uz
laiku līdz 31. decembrim.
21. Ja atbalsts mācību maksas segšanai tiek pieprasīts otrajā mācību semestrī, to piešķir uz laiku
līdz 30. maijam.
22. Katra semestra beigās Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes sniedz ziņas
Dienestam par to, vai atbalsta saņēmēji turpina mācīties, ir sekmīgi un viņiem nav
neattaisnotu skolas kavējumu.
23. Saistošajos noteikumos minētos pabalstus pēc sociālā dienesta sniegtās informācijas izmaksā
vienu reizi mēnesī Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar pārskaitījumu uz
iesniedzēja norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā kasē vai arī veic samaksu par
pakalpojumu pēc rēķina piestādīšanas pakalpojuma sniedzējam līdz mēneša 25.datumam.
24. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra saistošos
noteikumus Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.7
“Par materiālo atbalstu Valkas novada daudzbērnu ģimenēm un aizbildņiem”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Labklājības ministrija pārbaudot pašvaldībā spēkā esošos
saistošos noteikumus ir aicinājusi Valkas novada domi vienkāršot
tiesisko regulējumu sociālās palīdzības jomā, lai iedzīvotājiem tie
būtu vieglāk uztveremi, nodalot sociālās palīdzības pabalstus no
pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām, kā arī sakārtojot atbalsta
sistēmu daudzbērnu ģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem.
Labklājības ministrija pamartojoties uz LR spēkā esošajiem
tiesību aktiem ir sniegusi virkni ieteikumu un norādījumu, kuri tika
ņemti vērā izstrādājot saistošos noteikumus.
Tiek sakārtota pašvaldības sociālās palīdzības sistēma atbilstoši
likumdošanai un saistošie noteikumi ir saprotamāki iedzīvotājiem.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu, jo pabalstu
apmērs paliek iepriekšējais.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5.Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Saistošie
noteikumi
pašvaldības teritorijā.

1. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

neietekmēs

uzņēmējdarbības

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

vidi

