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2019.gada 25.septembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.SN 8/2019 

 

Apstiprināti  

ar Saulkrastu novada domes 

2019.gada  25.septembra  sēdes  

lēmumu (prot. Nr.26/2019§13) 

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija noteikumos Nr. SN 12/2015 

“Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto 

daļu 

Ministru kabineta 2005. gada 15.novembra 

noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

 

 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr. SN 

12/2015 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” (turpmāk - Noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Aizstāt 3.punktā vārdus un skaitļus “130 euro apmērā” ar vārdiem un skaitļiem “valstī 

noteiktajā minimālās darba algas apmērā”. 

1.2. Aizstāt 4.punktā vārdus un skaitļus “280 euro apmērā” ar vārdiem “valstī noteiktajā 

minimālās darba algas apmērā”. 

1.3. Aizstāt 5.punktā vārdus un skaitļus “65 euro apmērā” ar vārdiem un skaitļiem “40% 

apmērā no minimālās darba algas valstī”. 

1.4. Aizstāt 6.punktā skaitli “200” ar skaitli “250”. 

 

2.  Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs                   Normunds Līcis 
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Saulkrastu novada domes 2019.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 8/2019 

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija noteikumos Nr. SN 12/2015 

“Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” 

PASKAIDROJUMS RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums   Sasitošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu 

un Ministru kabineta 2005. gada 

15.novembra noteikumiem Nr.857 

„Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. 

Izstrādājot saistošos noteikumus ir ņemts 

vērā Latvijas Republikas tiesībsarga 

atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-35-23D 

 

2. Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi paredz izmaiņas 

pašvaldības palīdzības apmērā, paaugstinot to 

ar  2020.gada 1.janvāri. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Lai Saulkrastu sociālā dienesta pārraudzībā 

esošie pilngadību sasniegušie bāreņi pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās saņemtu 

paredzētos pabalstus, izmaiņas 2019. gada 

budžetā nav nepieciešamas.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināma. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās 

Saulkrastu sociālais dienests.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav 

notikušas.  

 

 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs             Normunds Līcis 

 


