
 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv                                  
                              

  DOMES      SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Kārsavā 

30.01.2020.                                                                                                     Nr.2 

Sēde atklāta plkst. 15. 00                                                                                                                                         

12.& 

Par  Saistošo noteikumu Nr. 17 “Grozījumi 2014.gada 18. decembra 

saistošajos  noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšanu 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”43.panta 3.daļu ,ņemot vērā VARAM valsts 

sekretāra vietnieces I.Ošas  08.01.2020. Nr. 1-18/178 vēstuli,  ņemot vērā 2020.gada 27.janvāra 

Kārsavas novada pašvaldības apvienotās finanšu ,  attīstības un teritoriālo lietu, izglītības, 

kultūras, sporta un jaunatnes lietu, sociālo un veselības lietu komitejas sēdes atzinumu,   atklāti 

balsojot PAR 12 (Ināra Silicka, Tālis Mūrnieks, Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  Edgars Puksts, 

Pēteris Laganovskis, Juris Poikāns, Viktors Indričāns, Jānis Ļubka, Vairis Poikāns, Andrejs 

Krišāns, Andris Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1.Precizēt saistošos noteikumus Nr.17 ” Grozījumi 2014.gada 18. decembra 

saistošajos noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”. 

2.Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.17 “ Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniskā 

veidā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai. 

 

 
Sēdes vadītāja                   /paraksts/                                                                              I.Silicka                      

   Protokoliste            /paraksts/                                                                      M.Stepanova 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Kārsavas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                    I.Silicka                                                                                           

2020.gada   03.februārī 

 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65711030, e-pasts: dome@karsava.lv                                  
                              

      Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 

2019.gada 28 .novembra 

Lēmumu Nr.6  (prot.Nr. 14) 

Saistošie noteikumi Nr. 17 

Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31 

„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

audžuģimenēm un aizbildņiem” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa  jautājuma risināšanā” 25.
2 

panta 

pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 

26.06.2018. noteikumu Nr.354 

„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.  
 

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

audžuģimenēm un aizbildņiem” šādus grozījumus: 

1. izteikt 11.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„11.2. vienreizēju pabalstu  patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķir divu valstī noteiktā 

sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Aprēķinot pabalsta apmēru jaunietim, 

kuram ir piešķirta invaliditāte, tiek ņemts vērā invaliditātes statuss un diferencētais 

valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kas noteikts personai ar I, II  vai III 

grupas invaliditāti kopš bērnības.”; 

2. papildināt noteikumus ar 11.3. apakšpunktu: 

„11.3. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā - pašvaldības kasē vai pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja 

norēķinu kontu -10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma - par pabalsta piešķiršanu -  

pieņemšanas.” 

3. izteikt 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„13.1. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās piešķir viena valstī noteiktā 



sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Piešķirot pabalstu jaunietim,  kuram ir piešķirta 

invaliditāte, tiek ņemts vērā invaliditātes statuss un diferencētais valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta apmērs, kas noteikts personai ar I, II  vai III grupas invaliditāti kopš bērnības. Par 

nepilnu mēnesi pabalstu izmaksā pilnā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.”; 

4. papildināt noteikumus ar 13.6. apakšpunktu:  

„13.6. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā- pašvaldības kasē vai pārskaitot uz pabalsta 

pieprasītāja norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma - par pabalsta piešķiršanu 

- pieņemšanas.” 

 

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 

 
 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
____________________________________________________________________________________________ 

Reģ.Nr.90000017398 

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads,LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 
                                                                                                    

PIELIKUMS 

Kārsavas novada Domes 

2019.gada 28 .novembra 

Lēmumam Nr.6  (prot.Nr. 14) 

Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada  28.novembra saistošo noteikumu Nr. 17 

”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

mailto:dome@karsava.lv


1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

- Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43. panta pirmo daļu, 

izbeidzoties aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu 

aprūpes iestādē, pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām 

sociālajām garantijām sniedz palīdzību personai arī pēc 18 gadu vecuma 

sasniegšanas. Ministru kabineta 2015 gada 15.novembra noteikumi Nr. 

857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” konkretizē, kādas sociālās garantijas jaunietim pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās nodrošina pašvaldība. Tiesības saņemt 

šīs sociālās garantijas jaunietim saglabājas līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai.  

Labklājības ministrija ir sniegusi skaidrojumu par ārējos tiesību aktos 

noteiktajiem pašvaldības pabalstiem (vienreizēju pabalstu patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša izdevumiem jaunietim ar 

invaliditāti), norādot, ka minētie pabalsti – vienreizējs pabalsts patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai  - nedrīkst būt mazāks par divu valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu apmēru (pašlaik 213,44 euro personai ar 

invaliditāti kopš bērnības) un pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja 

persona turpina mācības – nedrīkst būt mazāks kā valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmērs (pašlaik 106,72 euro mēnesī personai ar 

invaliditāti kopš bērnības), bet tie saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem nav izmaksājami diferencēti atkarībā no jaunieša invaliditātes 

grupas, ja pašvaldības saistošajos noteikumos nav noteikti citi labvēlīgāki 

nosacījumi.  Labklājības ministrijas skatījumā: „Sociālo garantiju 

gadījumā personām ar invaliditāti nav jāpiemēro koeficients atbilstoši 

invaliditātes grupai, jo to mērķis nav saistīts ar veselības jautājumiem. 

Sociālo garantiju gadījumā personām ar invaliditāti tiek piemērota bāzes 

summa – 106,72 euro”.  Savukārt tiesībsargs rekomendē, izmaksājot 

vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša 

izdevumiem jaunietim ar invaliditāti, ņemt vērā, ka valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsts personai ar invaliditāti ir lielāks, līdz ar to 

Kārsavas novada pašvaldības 2014. gada 18.decembra saistošo noteikumu 

Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi Nr.31) grozījumu projekts paredz, nosakot vienreizējā pabalsta 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša izdevumiem jaunietim 

ar invaliditāti, ņemt vērā jaunieša invaliditātes statusu un diferencēto valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas noteikta personai ar I, II vai 

III grupas invaliditāti kopš bērnības.  



2. Īss projekta 

satura izklāsts 

 

 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.31 grozījumu projekts paredz pabalstu patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša izdevumiem  lielāku (t.i. 

pārsniedzot pabalstu minimālo apmēru) jauniešiem ar invaliditāti, nekā 

jauniešiem, kuriem invaliditāte nav noteikta. Pabalstus paredzēts piešķirt, 

ņemot vērā jaunieša invaliditātes statusu un diferencēto valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas noteikta personai ar I, II vai III grupas 

invaliditāti kopš bērnības. 

Saskaņā ar Ministru kabineta plānoto, 2020.gadā personai bez invaliditātes 

- valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs paliek pašreizējā apmērā 

64,03 EUR, līdz ar to  pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs 

sastāda 128,06 EUR un ikmēneša pabalsts – 64,03 EUR.  

Savukārt, personām ar invaliditāti kopš bērnības sociālā nodrošinājuma 

pabalsta aprēķina bāze 2020. gadā paredzēta – 122,69 EUR apmērā 

(piemērojama personām ar 3. invaliditātes grupu). Aprēķinot pabalstu 

personām ar 1. grupas invaliditāti piemērojams koeficients - 1,3 un 

personām ar 2. grupas invaliditāti koeficients – 1,2.  

Līdz ar to grozījumu projekts paredz personai ar III grupas invaliditāti 

kopš bērnības pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (divu valstī noteikto 

sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā) - 245,38 EUR un pabalstu 

ikmēneša izdevumiem 122,69 EUR; 

personai ar II grupas invaliditāti kopš bērnības pabalstu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai - 294,46 EUR un pabalstu ikmēneša izdevumiem 147,23 EUR; 

personai ar I grupas invaliditāti kopš bērnības pabalstu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai - 319 EUR un pabalstu ikmēneša izdevumiem 159,50 EUR. 

 

 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Plānotie budžeta līdzekļi 2020.gadam pabalstu izmaksām jauniešiem, 

sasniedzot pilngadību pēc ārpusģimenes aprūpes, sastāda 4840 EUR. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Kārsavas novada 

pašvaldības Sociālajā dienestā. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšana 

noteikta atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja                                                                 I. Silicka 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 
 


