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S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I  
Valkā 

 
2017.gada 31.augustā         Nr.__ 

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes  
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.12, __.§) 
 
  

Grozījumi 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 LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 3.daļu, 
LR likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3. panta 51. un 25 2 punktu, 

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.,31.1 un 32.punktu 

 

 
Izdarīt 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. Papildināt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai EUR 143,00 (invalīdam kopš bērnības EUR 228,00)”; 
2. Papildināt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.3. ikmēneša izdevumiem EUR 72,00 (invalīdam kopš bērnības EUR 121,00)”; 
3. Izteikt 3.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.3.2. atbalsts ikmēneša izdevumiem tiek aprēķināts ar dienu, kad BĀRENIS ir sasniedzis 
pilngadību “; 

4. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“3.4. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti 
veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais 
ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana) līdz EUR 150 mēnesī, bet ne vairāk kā faktiskās izmaksas, ja nav piešķirts 
pašvaldības dzīvoklis”; 

5. Svītrot 3.5., 3.6.apakšpunktu un 4.punktu; 
6. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

 ”Ja BĀRENIM pašvaldība ir piešķīrusi dzīvokli, pabalsts dzīvoklim tiek piešķirts atbilstoši 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada 
pašvaldībā”; 

7. Svītrot 6.punktu, 6.1.un 6.2.apakšpunktus. 
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 
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Pielikums 
 Valkas novada domes 

2017.gada 31.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.__ “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos 

 noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” 

 
Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.__ 

“Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Pašreizējās situācijas raksturojums  Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes 2012.gada 26.jūlija 
saistošie noteikumi  Nr.17 „Par pašvaldības materiālo atbalstu 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas” nosaka, dzīvokļa pabalstu bez vecāku 
gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas var saņemt 
tikai gadījumos, ja mācās, ir sekmīgs, nav kopīgas 
mājsaimniecības ar citām personām un nav stājies laulībā.  
Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 25.2 pants nosaka, ka dzīvokļa pabalstu bez vecāku 
gādības palikušam bērnam pašvaldība maksā no pilngadības 
sasniegšanas dienas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, 
neatkarīgi no tā vai persona mācās un ir sekmīga, vai tai ir kopīga 
mājsaimniecība ar citām personām un vai tā ir stājusies laulībā. 
Iepriekš minētais likums nosaka, ka pašvaldība pabalstu maksā 
gadījumā, ja nav piešķirts pašvaldības dzīvoklis. Ministru kabineta 
noteikumi nosaka minimālo pašvaldības atbalsta apjomu bārenim 
un bez vecāku gādības palikušam bērnam sasniedzot pilngadību, 
kas ir atšķirīgs, ja bērns ir invalīds kopš bērnības. Spēkā esošajos 
saistošajos noteikumos atbalsta apmērs ir mazāks nekā to paredz 
MK noteikumi. 

Īss projekta satura izklāsts  Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas 
Republikas likumdošanai, tiek izdarīti grozījumi 2012.gada 26.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.17 „ Par pašvaldības materiālo atbalstu 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas” – atcelti ierobežojumi atbalsta 
saņemšanai dzīvoklim, noteikta konkrēta summa atbalstam, līdz 
pašvaldības dzīvokļa saņemšanai, noteikts pabalsta lielums 
bērnam invalīdam kopš bērnības. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu varētu palielināt tikai 
gadījumā, ja pašvaldība nevarēs piešķirt bārenim vai bez vecāku 
gādības sasniegušam bērnam sasniedzot pilngadību, dzīvokli. 
Gadā vienam bērnam atbalsts dzīvoklim šajā gadījumā sasniegtu 
1800 euro. Pašlaik ārpusģimenes aprūpē nav bērni, kuri ir invalīdi 
kopš bērnības. 

 

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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