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Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreĦiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daĜu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusăimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusăimenes aprūpes beigšanās" 27-31.1 punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šo saistošo noteikumu mērėis ir noteikt pašvaldības materiālā atbalsta (turpmāk – atbalsts)
apmēru un saĦemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreĦiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem (turpmāk - BĀREĥI) pēc ārpusăimenes aprūpes izbeigšanās.
2. Tiesības saĦemt atbalstu pēc ārpusăimenes aprūpes izbeigšanās ir BĀRENIM, par kuru lēmumu
par ārpusăimenes aprūpi līdz 2009.gada 31.augustam ir pieĦēmusi lemttiesīgā institūcija vai
Valkas novada bāriĦtiesa no 2009.gada 1.septembra.
II Atbalstu veidi, apmērs un saĦemšanas kārtība
3. Pēc pilngadības sasniegšanas BĀRENIM ir tiesības saĦemt šāda veida atbalstus:
3.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai Ls 100;
3.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Ls 200, atbalstu var izmaksāt naudā vai arī
iegādāties ar pārskaitījumu nepieciešamos sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
3.3. ikmēneša izdevumiem – Ls 50:
3.3.1. BĀRENIS ir tiesīgs saĦemt atbalstu ikmēneša izdevumiem līdz 24 gadu vecumam, ja
viĦš, sasniedzot pilngadību, pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina
mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī studē augstskolā vai
koledžā un ir sekmīgs;
3.3.2. atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek aprēėināts ar dienu, kad tiek izbeigta ārpusăimenes
aprūpe;
3.3.3. ja atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek pieprasīts pirmajā mācību semestrī, to piešėir
uz laiku līdz 31.decembrim;
3.3.4. ja atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek pieprasīts otrajā mācību semestrī, to piešėir
uz laiku līdz 31.augustam.
3.4. atbalsts dzīvokĜa īres un komunālo maksājumu segšanai – līdz Ls 40 mēnesī, bet ne vairāk kā
faktiskās izmaksas, ja ir piešėirts pašvaldības dzīvoklis;
3.5. atbalsts patērētās elektroenerăijas apmaksai, bet ne vairāk kā 50 kW mēnesī, ja ir piešėirts
pašvaldības dzīvoklis;
3
3.6. atbalsts patērētās gāzes apmaksai, bet ne vairāk kā par 1m mēnesī, ja ir piešėirts
pašvaldības dzīvoklis.
4. 3.4., 3.5. un 3.6.punktā minētais atbalsts tiek ieskaitīts attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā.

5. Līdz dzīvojamās telpas piešėiršanai pilngadību sasniegušajam BĀRENIM pašvaldība sedz ar
dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.
6. Tiesības uz 3.4., 3.5. un 3.6. minēto atbalstu ir BĀRENIM, kurš pēc vispārējās pamatizglītības
iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, kā
arī studē augstskolā vai koledžā, ir sekmīgs, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un
kuram:
6.1. nav kopīga mājsaimniecība ar citām personām;
6.2. nav noslēgta laulība.
7. Lai saĦemtu atbalstu, BĀRENIS vēršas ar iesniegumu Valkas novada Sociālajā dienestā.
8. Sociālais dienests atbilstoši bāriĦtiesas lēmumam vai ārpusăimenes aprūpes iestādes izziĦai par
ārpusăimenes aprūpes izbeigšanos, nodrošina BĀRENIM šajos saistošajos noteikumos paredzēto
atbalstu.
9. Šajos saistošajos noteikumos minēto atbalstu izmaksas netiek Ħemtas vērā, aprēėinot BĀREĥA
pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai.
III Lēmuma pieĦemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
10. Sociālā dienesta lēmumu par atbalsta piešėiršanu vai atteikumu to piešėirt var apstrīdēt Valkas
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Valkas novada domes pieĦemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV Noslēguma jautājums
12. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošos noteikumus
Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību bāreĦiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
30.07.2012.

(personiskais paraksts)

K.Albergs

Saistošo noteikumu Nr.17
„Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreĦiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaĜas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
pašvaldības palīdzību bāreĦiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” netika
atrunāta kārtība, kādā bāreĦiem uz bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem sasniedzot pilngadību pašvaldība sniedz
palīdzību dzīvokĜa izmaksu segšanai. Iepriekš minētajiem bērniem,
kuri turpina mācīties, nav ienākumu, līdz ar to viĦi nespēj samaksāt
par dzīvokli
Saistošie noteikumi nosaka kārību, kādā bāreĦiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pašvaldība nodrošina sociālās
garantijas – materiālo atbalstu veidus, apmēru un saĦemšanas
kārtību.
2012.gada budžetā sociālo garantiju nodrošināšanai bāreĦiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem sasniedzot pilngadību ir
iedalīti 7505 lati. Četros mēnešos ir izlietoti 1595 lati. Pašlaik
sociālās garantijas tiek nodrošinātas 9 personām. Līdz gada
beigām plānotais atbalsta saĦēmēju skaits ir 15 personas. No
iepriekš minētā skaita atbalsts dzīvoklim iespējams būs
nepieciešams 5 personām. Budžeta izdevumi netiks palielināti.
Netiek plānota ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi.
Iesniegumu izskatīšana un saistošo noteikumu pieĦemšana
nepalielinās administratīvā darba apjomu. Lēmumu par sociālo
garantiju nodrošināšanu pieĦems Sociālā dienesta vadītāja.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

(personiskais paraksts)

K.Albergs

