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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
“Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības

palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Apvienojoties  Beverīnas,  Burtnieku,  Kocēnu,  Mazsalacas,
Naukšēnu  Rūjienas,  Strenču  novadu  un  Valmieras  pilsētas
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras novada
pašvaldība  (Pašvaldība).  Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un
apdzīvoto  vietu  likuma  pārejas  noteikumu  17.punktu  2021.gada
pašvaldību  vēlēšanās  ievēlētā  novada  dome  izvērtē  novadu
veidojošo  bijušo  pašvaldību  pieņemtos saistošos noteikumus un
pieņem  jaunus  novada  saistošos  noteikumus  līdz  2022.gada
1.jūnijam.
Ņemot  vērā,  ka  dažas  no  bijušo  novadu  pašvaldībām  vienos
saistošajos  noteikumos  ir  noteikušas  gan  pašvaldības  brīvās
iniciatīvas  pabalstus,  gan  sociālās  garantijas  bārenim  un  bez
vecāku  gādības  palikušajam  bērnam,  gan  pabalstus
audžuģimenēm,  gan  papildu  sociālās  palīdzības  pabalstus
(pabalsts/i  atsevišķu  izdevumu  apmaksai  un  pabalsts  krīzes
situācijā),  kuri  saskaņā  ar  Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās
palīdzības likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu 40.punktā
noteikto  Pašvaldībai  līdz  2021.gada  1.oktobrim  jāunificē,
Pašvaldībai  jāizskata saistošie noteikumi “Par Valmieras novada
pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam
bērnam,  audžuģimenei  un  daudzbērnu  ģimenei”  (turpmāk  –
Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi  nosaka  Pašvaldībā  pabalstu  apmēru,  pieprasīšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes, audžuģimenei un
daudzbērnu ģimenei.
Noteikumu 5.punkts paredz šādus pabalsta veidus:
1. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

1.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
1.2. vienreizēju  pabalstu  sadzīves  priekšmetu  un  mīkstā

inventāra iegādei; 
1.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem; 
1.4. mājokļa pabalstu;

2. audžuģimenei:
1.5. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
1.6. pabalstu bērna uzturam;

3. daudzbērnu ģimenei pabalstu mācību piederumu iegādei.
Bārenim  un  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam  pabalsta
apmēri  tiek  noteikti  un  piešķirti  minimālajā  apmērā  (izņemot



pabalstam  ikmēneša  izdevumiem),  ievērojot  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) un Ministru
kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi
par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 809) noteikto.
Pabalsts  bārenim  un  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam
ikmēneša izdevumiem tiek noteikts 150 euro apmērā un 200 euro
apmērā  bērnam  ar  invaliditāti  mēnesī,  MK  noteikumos  Nr. 857
noteikto 109 euro un 163 euro bērnam ar invaliditāti vietā.

Audžuģimenei pabalsta apmērs bērna uzturam noteikts minimālajā
apmērā,  kāds  noteikts  Ministru  kabineta  2018.  gada  26.  jūnija
noteikumos  Nr.  354  "Audžuģimenes  noteikumi",  vienlaikus
nosakot,  ka  pabalsts  apģērba  un  mīkstā  inventāra  iegādei  tiek
izmaksāts reizi gadā  170 euro apmērā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Izvērtējot  bāreņu  un  bez  vecāku  gādības  palikušo  (86  bērni),
audžuģimenēs  esošo  (59  bērni)  un  daudzbērnu  ģimenēs  (574
bērni) esošo bērnu skaitu, plānotā ietekme uz budžetu:

- Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:
 pabalstu  patstāvīgas  dzīves  uzsākšanai  –  līdz

4 300 euro gadā;
 vienreizēju  pabalstu  sadzīves  priekšmetu  un  mīkstā

inventāra iegādei – līdz 12 000 euro gadā;
 pabalstu  ikmēneša  izdevumiem  –  līdz  3  000  euro

mēnesī;
- Audžuģimenei:

 pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei  –
līdz 11 000 (vienpadsmit tūkstoši) euro gadā; 

 pabalstu bērna uzturam – līdz 13 500 euro mēnesī;
- Daudzbērnu ģimenei:

 pabalstu mācību piederumu iegādei -– līdz 23 000 euro
gadā.

Ar 2021.gada 1.jūliju spēkā stājās jauns regulējums, kas nosaka
visām  pašvaldībām  vienotus  kritērijus  mājokļa  pabalsta
piešķiršanai. Šobrīd ir situācija, kad lielai daļai mājokļa pabalsta
pieprasītāju  pabalsts  ir  piešķirts  2021.gada  pirmajā  pusē.  Lai
aprēķinātu  turpmāk  piešķiramā  pabalsta  apmēru,
mājsaimniecībām  nepieciešams  iesniegt  ar  mājokli  saistītu
izdevumu  apliecinošus  dokumentus,  pēc  kā  sociālā  darba
speciālists veiks pabalsta pārrēķinu un noteiks pabalsta apmēru,
ņemot  vērā  MK  noteikumos  Nr. 809  noteiktos  kritērijus  un
normatīvos  izdevumus.  Ietekmi  uz  budžetu  saistībā  ar  mājokļa
pabalsta  piešķiršanu  precīzāk  varēs  aprēķināt  uz  2022.gada
sākumu, kad Pašvaldībā būs pieejami dati par piešķirtā pabalsta
(pēc “jaunajiem” kritērijiem) saņēmēju skaitu un apmēriem.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Noteikumu administrēšanu  veic  Valmieras  novada  Sociālo  lietu
pārvalde.

6. Informācija par Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.



konsultācijām ar 
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


