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Saistošie noteikumi Nr.7/2021
APSTIPRINĀTS:
ar Mērsraga novada Domes
2020. gada 18. februāra lēmumu Nr.33
(protokols Nr.3)
GROZĪTI:
ar Mērsraga novada Domes
2021. gada 15.jūnija lēmumu Nr.93
(protokols Nr.10,15.punkts)

Grozījumi Mērsraga novada Domes 2020. gada 18. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 16/2019 “Par materiālo palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto 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., 30., 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Mērsraga novada domes 2019. gada 18. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 16/2019 “Par materiālo palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušam bērnam Mērsraga novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 16.1. apakšpunktā šādā redakcijā:
“16.1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par 218,00 eiro.
Personām ar invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 327,00 eiro”;
2. Izteikt 16.2. apakšpunktā šādā redakcijā:

“16.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei sakarā ar
patstāvīgas dzīves uzsākšanu - 820,05 eiro, un tas paredzēts, lai aprīkotu mājokli ar
nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimumu. Pabalstu var
izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā”;
3. aizstāt 16.3. apakšpunktā vārdus “sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā” ar
skaitļiem un vārdiem “109,00 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav
mazāks par 163,00 eiro”;
4. aizstāt 16.4. apakšpunktā vārdus “sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā” ar
skaitļiem un vārdiem “109,00 eiro un personām ar invaliditāti kopš bērnības nav
mazāks par 163,00 eiro”.
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Paskaidrojuma raksts
Mērsraga novada Domes 2020. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.
16/2019 “Par materiālo palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušam bērnam Mērsraga novadā”
1.

2.

3.

4.

Īss saistošo
satura izklāsts

noteikumu 1.1. 2020. gada 17. decembra 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" (turpmāk - MK noteikumi Nr.
857) nosaka sociālās garantijas bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas. MK noteikumu Nr. 857 27., 30., 31.
un 31.1 punkts nosaka sociālo garantiju, ko
nodrošina pašvaldības, minimālos apmērus.

1.2. Ievērojot MK noteikumos Nr. 857 noteiktos
sociālo garantiju minimālos apmērus, saistošie
noteikumi paredz noteikt lielāku pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai
pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam
izmaksājamo naudas līdzekļu apmēru patstāvīgas
dzīves uzsākšanai, kā arī vienreizēja pabalsta
apmēru sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei.
Saistošo
noteikumu 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā 2020. gada 17.
nepieciešamības
decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 829
pamatojums
"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".
Saistošajos noteikumos noteikto sociālo garantiju
apmēru ir jānosaka atbilstoši augstākstāvoša
normatīva aktā noteiktajam.
Informācija par saistošo Finansējums Mērsraga novada Sociālā dienesta
noteikumu ietekmi uz budžeta ietvaros Saistošo noteikumu izpildes
pašvaldības budžetu
nodrošināšanai
nav
nepieciešams,
jaunas
pašvaldības institūcijas, darba vietas netiek veidotas.
Informācija par saistošo Nav ietekmes.
noteikumu ietekmi uz

5.

uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par saistošo Atbilstoši Mērsraga novada Sociālā dienesta
noteikumu ietekmi uz funkcijām un administratīvajām procedūrām.
administratīvajām
procedūrām
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