PROJEKTS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada ___janvārī

Nr. ____/2021

Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas un aizbildņiem Mazsalacas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005 noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās “22.,27.,30.,31.,31.1punktiem

I.

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi ( turpmāk- Noteikumi) nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus,
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, un aizbildņiem.
2. Materiālā atbalsta veidi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, sasniedzot pilngadību, ir:
2.1.vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2.2.vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.3.pabalsts ikmēneša izdevumiem.
3. Materiāls atbalsts aizbildnim bērna vajadzību nodrošināšanai
II.

Materiālā atbalsts piešķiršanas un izmaksas kārtība

4. Lai saņemtu materiālo atbalstu, pieprasītājs vēršas Mazsalacas novada Sociālajā dienestā(
turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu, un uzrāda vai iesniedz citus attiecīgā
materiālā atbalsts saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
5. Lēmumu pieņemšanu un materiālā atbalsta izmaksu organizē Sociālais dienests.
6. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu Sociālais dienests pieņem:
6.1. par noteikumu 2.1.,2.2. apakšpunktos minēto materiālo atbalstu - desmit darba dienu
laikā pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pēc aizbildņa, ja
pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (ievietots
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālā rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām),
4.punktā noteiktā iesnieguma saņemšanas;
6.2. par noteikumu 2.3.apakšpunktā minēto materiālo atbalstu - desmit darba dienu laikā
pēc 4.punktā noteiktā iesnieguma un izglītības iestādes apliecinājuma saņemšanas;
6.3. par noteikuma 3.punktā minēto materiālo atbalstu - desmit darba dienu laikā no
aizbildņa iesnieguma saņemšanas dienas.
7. Materiālais atbalsts var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam vai pārskaitīts uz
saņēmēja kredītiestādes kontu pirmreizēji piecu darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas.
8. Ikmēneša materiālais atbalsts tiek pārskaitīts līdz katra mēneša 10.datumam.

9. Pēc materiālā atbalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākumus nekavējoties informēt
Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta apmēra
grozīšanai vai izmaksas pārtraukšanai.
III.

Materiālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, sasniedzot pilngadību

10. Vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai 218.00 euro vai bārenim ar invaliditāti
kopš bērnības 327.00 euro.
11. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820.05 euro, vai par
šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
12. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 109.00 euro vai 163.00 euro bārenim ar invaliditāti
kopš bērnības, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis, ko apliecina mācību iestādes izdota izziņa
janvārī un septembrī, ja pilngadību sasniegušais bērns līdz 24 gadu vecumam turpina
studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā
ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju
programmu.
IV.

Materiālais atbalsts aizbildnim

13. Materiālais atbalsts aizbildnim tiek piešķirts, pamatojoties uz Mazsalacas novada
Bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu un aizbildņa iesnieguma pamata.
14. Vienreizējs pabalsts bērnu vajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts vienu reizi kalendārā
gada laikā 200.00 euro apmērā par katru aizbildnībā esošu bērnu.
V.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

15. Mazsalacas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mazsalacas novada
domē atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.
16. Mazsalacas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.
VI.

Noslēguma jautājumi

17. Mazsalacas novada domes saistošie noteikumi publicējami Mazsalacas novada mājas lapā
www.mazsalaca.lv internetā un informatīvā izdevumā “Mazsalacas novada Ziņas”, un tie
stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”45.pantā noteiktā kārtībā

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

Saistošo noteikumu Nr. ____/2021.“Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un aizbildņiem Mazsalacas
novadā “ paskaidrojuma raksts
Informācija

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu, ir veikti grozījumi likumā “Par
sociālo drošību”, kas stājās spēkā ar 01.01.2021. un cita starpā – 22.pantā
tiek noteikts minimālais ienākuma slieksnis, kas nevar būt zemāks par
109.00 euro. Līdz ar to, tika veikti virkne grozījumu citos normatīvajos
aktos, tai skaitā arī Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”. Ņemot vērā Tiesībsarga ieteikumus, tika sagatavoti
atsevišķi saistošie noteikumi, jo atbalsts bārenim vairs nav sociālās
palīdzības pabalsts un līdz ar bārenim piešķirtās sociālās garantijas nevar
noteikt saistošos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas
novada pašvaldībā.
Noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus pilngadību sasniegušajiem
2. Īss saistošo
noteikumu projekta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,
satura izklāsts
un aizbildņiem, kā arī šā atbalsta apmērus, atbilstoši grozījumiem Ministru
kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kuri
stājas spēkā ar 01.01.2021.
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - paredzams, ka 2021.
plānoto projekta
gadā būs nepieciešami 12 000 euro.
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sociāli
ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc būtības.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mazsalacas novada Sociālais dienests.
Iesniegums iesniedzams Mazsalacas novada Sociālajā dienestā, Parka iela
31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.

6. Informācija par Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

