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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2021.gada 27.janvārī

Nr. KND1-6/21/1

Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.KND16/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu, 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 ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30.,
31.un 31.1 punktiem, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu
Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.KND1-6/19/7„Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem”:
1. Saistošo noteikumu 6.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„6.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai 218,00 euro apmērā vai personai ar invaliditāti kopš
bērnības 327,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā vienu reizi pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam;”
2. Saistošo noteikumu 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
„6.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro apmērā. Pabalstu
izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;”
3. Saistošo noteikumu 6.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 109,00 euro apmērā vai personai ar
invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja
pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, un
saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst
izglītības programmu. Ne mazāk kā divas reizes gadā sociālais dienests pieprasa
informāciju no izglītības iestādes, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt
izglītības programmu.”

4. Saistošo noteikumu 6.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 109,00 euro apmērā vai personai ar
invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā. Pabalstu izmaksā katru mēnesi, ja
pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.
Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.
Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību,
kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem. Ne mazāk kā divas reizes gadā sociālais
dienests pieprasa informāciju no augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību
sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt studiju programmu.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 27.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/21/1
“Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.
KND1-6/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un
aizbildņiem”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
01.01.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta
15.11.2005. noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās”. Grozījumu rezultātā ir palielāts pabalsta apmērs
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalsts ikmēneša
izdevumiem, kā arī pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei, nosakot mazāko pabalsta apmēru.

2. Īss projekta
izklāsts

3.

4.

5.
6.

satura Pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – pastāvīgas
dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei un pabalstam ikmēneša izdevumu segšanai
nepieciešams noteikt pabalsta apmēru, kas nav mazāks par
Ministru kabineta noteikumos Nr.857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteikto, kas būtiski atšķiras
no pašreiz Saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/19/7 noteikto
pabalstu apmēra.
Informācija
par Pašvaldības budžeta izdevumi 2021.gadā palielināsies par
plānoto
projekta 1219,05 euro.
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
Informācija
par Nav attiecināma
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija
par Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
administratīvajām
procedūrām
Informācija
par Nav attiecināma
konsultācijām
ar
privātpersonām
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