
2015.gada 27.maija SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 12/2015 

 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.7/2015§23) 
 

Izdoti  

Saulkrastu novada domes  

27.05.2015.domes sēdē  

(prot. Nr.7/2015 §23)  

 

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” 

 
Grozījumi ar  SND 25.09.2019 saistošajiem noteikumiem Nr.SN 8/2019 

  SND 24.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.SN 5/2021 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) 

pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam (turpmāk- bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk- pabalsts) patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecumam. 

2. Pašvaldība bārenim piešķir: 

2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, 

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim - sekmīgam iestādes audzēknim, 

2.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.  

3. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts valstī noteiktajā minimālās darba 

algas apmērā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2019) 

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

noteikto minimālo mēnešalgu  apmērā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2019; SND 24.02.2021. saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN 5/2021) 

5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītības iestādes audzēknim tiek noteikts 40% apmērā 

no minimālās darba algas valstī. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2019) 

6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta izdevumi var būt līdz 250 euro no bāreņa izvēlētās 

dzīvošanai derīgas dzīvojamās platības. Dienests dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru 

aprēķina atbilstoši 11.2. apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegtajiem ar dzīvokļa 

(mājokļa) lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem, bet nepārsniedzot faktiskos 

izdevumus. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2019) 

7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir gadījumā, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi 

pieņēmusi Saulkrastu bāriņtiesa.  

8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā, ņemot vērā īres līgumā norādīto īres maksu. 

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ietver izdevumu segšanu par īri 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. 

9. Lai saņemtu 2.1.un 2.2. apakšpunktā minētos pabalstus, bārenis, kas sasniedzis 

pilngadību, iesniedz Saulkrastu sociālajā dienestā (turpmāk –Dienests) iesniegumu par 

vēlamo pabalstu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina kontu. 

10.  Lai saņemtu 2.3 apakšpunktā minēto pabalstu, bārenis iesniedz Dienestā: 

10.1. iesniegumu par vēlamo pabalstu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina kontu; 

10.2. divas reizes gadā izziņu no izglītības iestādes par to, ka pilngadību sasniegušais 

bērns sekmīgi klātienē apgūst izglītības programmu vispārējās izglītības vai 

profesionālās izglītības iestādē vai nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai 

koledžā. 

11. Lai saņemtu 2.4.apakšpunktā minēto pabalstu, bārenis Dienestā iesniedz: 

11.1. iesniegumu par vēlamo pabalstu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina kontu; 

11.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai 

izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu 

īres līgumu; 

11.3. reizi trijos mēnešos – rēķinus par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, 

kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (turpmāk - rēķins) un dokumentus, kas 

apliecina rēķinu apmaksu. 

12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās 

telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu saistīto 

pakalpojumu sniedzējam. Pabalstu var izmaksāt arī bārenim. 

13. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas 

lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu. 

14. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dienests izskata un desmit 

darbadienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. 

15. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē. 

16. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs     Ervīns Grāvītis 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr. SN 12/2015 

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

bērnam pēc pilngadības sasniegšanas" 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un 

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., 

29., 30., 31.,31.1 un 31.2punktu pašvaldībai ir 

jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās 

garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas.  

1.2. 2015.gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā„ 

(turpmāk – Likums), kas nosaka pašvaldības 

pienākumu pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā maksāt dzīvokļa (mājokļa) 

pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 

bez vecāku gādības (turpmāk – bāreņi) un atrodas 

bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie 

aizbildņa, no dienas, kad bārenis sasniedzis 

pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bāreņa 

iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa 

pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.  

 

 

2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. Pilngadīgiem bāreņiem tiek piešķirts un izmaksāts 

pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – izglītības 

iestāžu audzēkņiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.      

2.2. Projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka Likuma 25.² 

panta piektā daļa nosaka nepieciešamību noteikt 

normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, kā arī 

dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un 

izmaksas kārtību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

3.1. Lai Saulkrastu sociālā dienesta pārraudzībā esošie 

pilngadību sasniegušie bāreņi pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās saņemtu paredzētos pabalstus, 

izmaiņas 2015. gada budžetā nav nepieciešamas,. 

Līdzšinējo pabalstu (pabalsts patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša 

pabalsts mācību iestāžu audzēkņiem) summu 



noapaļošana uz augšu uz budžetu negatīvu ietekmi 

neatstās.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināma. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saulkrastu 

sociālais dienests.  

5.2. Saistošo noteikumu projekts attiecas uz bāreņiem 

vecumā no pilngadības līdz 24 gadiem.      

5.3. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav 

nepieciešamas papildus rezerves. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

6.1.Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

         

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs     Ervīns Grāvītis 

 

 



   

  

 


