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Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.4 

“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” 
 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.4 

“Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” šādu grozījumu: 

 

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:  

“4. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir divu valstī 

noteikto minimālo mēnešalgu  apmērā.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs   Normunds Līcis 

mailto:pasts@saulkrasti.lv


Saistošo noteikumu “Grozījums Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 17. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 

829 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra 

noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā 

arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kas cita starpā noteic, ka 

pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes 

aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam 

bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Minētā pabalsta 

apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 euro. Minētie noteikumi stājas 

spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošie noteikumi Nr. SN 

12/2015 "Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 

noteic, ka vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei tiek noteikts valstī noteiktajā minimālās darba algas apmērā. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 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” 

prasībām, nepieciešams veikt grozījumus 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”, nosakot, ka 

vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

tiek noteikts divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos noteic, ka bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas tiek 

piešķirts vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei ir divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu  apmērā.. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Izdevumi paredzēti 2021.gada pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Saulkrastu sociālais 

dienests. 
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  Normunds Līcis 

 

 

 

 


