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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

Inčukalnā 

 

2021. gada 20. janvārī                                                                         Nr. 4/2021 

        

Apstiprināti 

ar Inčukalna novada pašvaldības domes 

2021. gada 21. janvāra lēmumu, 

protokolu Nr. 1, 26. §. 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības 

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

aprūpes beigšanās Inčukalna novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43. panta trešo daļu,  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu,  

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.2 panta piekto daļu,  

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās”  

27., 30., 31. un 31.1 punktu, 

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 

„Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās Inčukalna novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt noteikumu 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„9.2. Pabalstu piešķir 218,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 

327,00 euro apmērā.”; 

1.2. izteikt noteikumu 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.2. Pabalstu piešķir 820,05 euro apmērā vai izsniedz sadzīves priekšmetu un 

mīkstā inventāra veidā.”; 

1.3. izteikt noteikumu 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

mailto:dome@incukalns.lv
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


„11.4. Pabalsts tiek izmaksāts pilngadību sasniegušajam bērnam katru mēnesi 

109,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā.”. 

            2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”. 

 

  

A. Nalivaiko, 

domes priekšsēdētājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Saistošo noteikumu Nr. 4/2021 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 

20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti bārenim 

un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem 

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 stājušies spēkā 2021. gada 

1. janvārī, ir nepieciešams nodrošināt Inčukalna novada domes 

2019. gada 20. novembra saistošo noteikumu Nr. 14/2019 „Pašvaldības 

pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

Inčukalna novadā” precizēšanu, lai tie nebūtu pretrunā ar spēkā esošo 

tiesisko regulējumu. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Pašvaldībai jānodrošina Inčukalna novada domes 2019. gada 

20. novembra saistošo noteikumu Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti 

bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā” 

atbilstība no 01.01.2021. spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālie pakalpojumi tiek maksāti no 

pašvaldības budžeta. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā 

privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

A. Nalivaiko, 

domes priekšsēdētājs  

 

 


