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LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 27.janvārī                                  Nr.KND1-3/21/31 

                                                                                                         (protokols Nr.2, 9.§) 
 

Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/19/7 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” apstiprināšanu 
 
2021. gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos 

Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Grozījumu 
rezultātā ir palielāts pabalsta apmērs patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalsts ikmēneša 
izdevumiem, kā arī pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, nosakot mazāko 
pabalsta apmēru. 

Pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās – pastāvīgas dzīves uzsākšanai, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei un pabalstam ikmēneša izdevumu segšanai nepieciešams noteikt pabalsta apmēru, kas 
nav mazāks par Ministru kabineta noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteikto, kas būtiski atšķiras no pašreiz Saistošajos 
noteikumos Nr.KND1-6/19/7 noteikto  pabalstu apmēra. Pašvaldības budžeta izdevumi 
2021.gadā palielināsies par 1219,05 euro. 

Ņemot vērā domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 
27.01.2021. atzinumus,  

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. KND1-6/21/1 „Grozījumi Ķeguma novada 
domes 2019.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.KND1-6/19/7 “Ķeguma 
novada pašvaldības sniegto atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem””. 

3. Domes sekretārei triju dienā laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt 
to nosūtīšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta  paredzētajā 
kārtībā. 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
29.01.2021. 
datums 


