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APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes  
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.10, 6.§) 
 

Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3  
“Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”. 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,  
“Bērnu tiesību aizsardzības likums”  1.panta 16.punktu 

 
 
Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu 

Valkas novada ģimenēm ar bērniem” šādu grozījumu: 
 

 
Izteikt 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” 
1.2. punktu šādā redakcijā: 
 

“1.2. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un 
aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav 
sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs        V.A.Krauklis 
 
 2016.gada 29.augustā 

 
  



 
Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.13 „Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” 
paskaidrojuma raksts 

 

Pašreizējās situācijas raksturojums  Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm 
ar bērniem” daudzbērnu ģimene ir definēta - Daudzbērnu ģimene 

– ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 21 gada vecumam, 
tai skaitā, audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, ja 
bērns, sasniedzot pilngadību pēc vispārējās pamatizglītības 
iegūšanas turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, kā arī studē augstskolā vai koledžā un nestrādā 
algotu darbu. 
No 2016.gada 1.janvāra ir paplašināta daudzbērnu ģimenes 
definīcija Latvijas Republikas likumā “Bērnu tiesību aizsardzības 
likums” - daudzbērnu ģimene — ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs 
bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. 
Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, 
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, 
profesionālo vai augstāko izglītību. Likuma Pārejas noteikumu 
30.punkts nosaka, ka, ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir 
citāda daudzbērnu ģimenes definīcija nekā šā likuma 1.panta 
16.punktā, tad piemērojama pašvaldības saistošajos noteikumos 
dotā definīcija, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim. 

 
 

Īss projekta satura izklāsts  Ar saistošajiem noteikumiem tiek izdarīts grozījums 2014.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu 
Valkas novada ģimenēm ar bērniem”, atbilstoši Latvijas Republikas 
likumā “Bērnu tiesību aizsardzības likums” noteiktajam. 
 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

Saistošie noteikumi var palielināt pašvaldības budžeta izdevumus 
aptuveni par 3000 eiro kalendārajā gadā. 

 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām  

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras. 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu  

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
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