LATVIJAS REPUBLIKA

VENTSPILS NOVADA DOME
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā
2021.gada 25.martā

5
Nr.________
(protokols Nr.81, 3.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 22. FEBRUĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.7 . ”PAR PABALSTIEM PILNGADĪBU
SASNIEGUŠAJIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM
BĒRNIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.² panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas” 27.,30.,31.un 31.1 punktu

Izdarīt Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.”
šādus grozījumus:
1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai izmaksā skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu, un tā apmērs ir 218.00 euro, un personām ar invaliditāti kopš bērnības –
327.00 euro.”;
2. Aizstāt 9.punktā skaitli „500,00” ar skaitli „820,05”;
3. Aizstāt 10.1.apakšpunktā vārdus „turpina mācības“ ar vārdu „mācās”;
4. Aizstāt 10.2.apakšpunktā vārdus „turpina studijas“ ar vārdu „studē”;
5. Izteikt 11.punktu šadā redakcijā:
„11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem ir 109.00 euro un personām ar invaliditāti kopš
bērnības – 163.00 euro.”.
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Ventspils novadā
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi Ventspils novada domes
2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2021.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā Ministru kabineta
2020.gada 17.decembra 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 paredz grozītajā
normatīvajā aktā palielināt piešķiramā pabalsta pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas pilngadību sasniegušam
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēru. Līdz
ar to ir nepieciešams veikt grozījumus 2018.gada 22. februāra
Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem”, lai nodrošinātu pašvaldības
normatīvo aktu sociālās palīdzības jomā atbilstību hierarhiski
augstāku juridiska spēka tiesību aktu prasībām.
2.Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz palielināt Ministru kabineta
noteikumos 2005.gada 15.novembra Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteikto pabalstu apmēru.
3.Informācija
par
plānoto Ventspils novada Sociālā dienesta 2021.gada budžetā papildus
projekta ietekmi uz pašvaldības finansējums nav nepieciešams.
budžetu
4.Informācija par plānoto
Nav attiecināms
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli(
uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības
administratīvajām procedūrām
iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”.
6. Informācija par
Konsultācijas nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām
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