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Saistošie noteikumi Nr. 4/2021
Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2019 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un
piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu
Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”
78. punktu, Ministru kabineta
2005. gada15. novembra noteikumu
Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31., un
31.1 punktu
Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 10/2019 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:
9.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību
sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie
aizbildņa, ja lēmumu par ārpuģimenes aprūpi pieņēmusi Ķekavas novada
bāriņtiesa;
9.2. vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:
9.2.1. pilngadību sasniegušam bērnam – 218,00 euro;
9.2.2. personām, kurām noteikta invaliditāte kopš bērnības – 327,00 euro.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:
10.1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei ir pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās,
ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ķekavas novada bāriņtiesa;

10.2. vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
ir 820,05 euro, kuru izmaksā naudā.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 38. punktu šādā redakcijā:
“38. Pabalsta ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs
mēnesī ir:
38.1. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam – 120,00 euro;
38.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram noteikta
invaliditāte kopš bērnības – 163 euro.”
Domes priekšsēdētājas vietnieks:
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Saistošo noteikumu Nr. 4/2021
“Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 10/2019 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ķekavas novadā spēkā ir 2019. gada 20. jūnija saistošie
noteikumi “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem”, kuri izdoti, tai skaitā, pamatojoties
uz Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem
Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
2021. gada 1 .janvārī stājās spēkā grozījumi minētajos Ministru
kabineta noteikumos, palielinot materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes,
sasniedzot pilngadību. Šīs izmaiņas ir saistītas ar valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta piemērošanas izmaiņām.
Ņemot vērā to, ka pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem ir saistīti ar valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi un veicinātu
iekļaušanos sabiedrībā, un izglītības iegūšanu, vienreizējie pabalsti
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalsti ikmēneša izdevumiem
tiek atsaistīti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra un
palielināti pabalstu apmēri:
1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218
euro jeb 40% apmērā no ienākumu mediānas (šobrīd
noteikts 128.06 euro, pabalsta apmērs tiek palielināts par
89.94 euro), savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības
327 euro jeb 60% apmērā no ienākumu mediānas (šobrīd
noteikts 245.38 euro, pabalsta apmērs tiek palielināts par
76.29 euro);
2. pabalstu ikmēneša izdevumiem 109 euro jeb 20%
apmērā no ienākumu mediānas (šobrīd noteikts 64.03 euro,
pabalsta apmērs tiek palielināts par 44.97 euro), savukārt
personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 euro jeb 30%
apmērā no ienākumu mediānas (šobrīd noteikts 122.69
euro, pabalsta apmērs palielināts par 40.31 euro);
3. pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
nosakot atbilstoši inflācijas pieaugumam 64.2% apmērā, tas
ir 820.05 euro (šobrīd noteikts 249.71 euro, tā ir puse no
summas, kas nepieciešama, lai aprīkotu mājokli, pabalsta
apmērs tiek palielināts par 570.34 euro).
Ņemot vērā grozījumus, lai netiktu liegta iespēja
iedzīvotājiem saņemt pašvaldības paredzēto atbalstu normatīvajos
aktos noteiktajā apjomā, kā arī, lai saistošie noteikumi atbilstu

šobrīd aktuālajai Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušiem bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” redakcijai,
nepieciešams izdarīt grozījumus Ķekavas novada 2019. gada
20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 “Par pašvaldības
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem”.
Noteikumu grozījumi paredz pārejas periodu pabalsta
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādes izmaksai, nosakot,
ka pabalstu, kas piešķirts no 2021. gada 1. janvāra, pašvaldība var
pārrēķināt un izmaksāt līdz 2021. gada 30. jūnijam.
2. Īss Projekta satura
Projekts paredz palielināt:
izklāsts
- pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem ar invaliditāti kopš bērnības, nosakot
to 327 euro apmērā, neatkarīgi no invaliditātes grupas;
- pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, nosakot
to 820,05 euro apmērā;
- pabalstu ikmēneša izdevumiem, nosakot to 163 euro apmērā
mēnesī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ar
invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no invaliditātes grupas.
Attiecīgo pabalstu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās, kā arī sniegt atbalstu gadījumos, ja bārenis un bez vecāku
gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās sekmīgi
turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, koledžā vai
augstskolā.
3. Informācija par
Pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
plānoto projekta
gādības palikušajiem bērniem izmaksu nodrošināšanai 2021. gadā
ietekmi uz pašvaldības nepieciešamie līdzekļi ir ieplānoti Ķekavas novada pašvaldības
budžetu
iestādes “Sociālais dienests” budžetā.
4. Informācija par
plānoto projekta
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
ietekmi uz
teritorijā.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi
administratīvajām
pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības
procedūrām
mājaslapā internetā. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas
novada pašvaldības Sociālais dienests.
6. Informācija par
Nav nepieciešamas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs vietnieks:
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*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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