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Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

1. Noteikumos lietotie termini:
1.1. Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai
nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību.
1.2. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus līdz 21 gada vecumam,
tai skaitā, audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus, ja bērns, sasniedzot
pilngadību pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas turpina mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē, kā arī studē augstskolā vai koledžā un nestrādā algotu
darbu.
1.3. Ģimene – laulātie vai personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī.
1.4. Materiālais atbalsts – pašvaldības sniegtais atbalsts ģimenei pabalstu vai atvieglojumu
veidā.
2. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta, kas saistīti ar pašvaldības iedzīvotāju, sociālo
grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām, bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas, veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību Valkas novadā.
3. Tiesības uz materiālo atbalstu ir:
3.1. daudzbērnu ģimenēm;
3.2. aizbildņiem.
4. Tiesības saņemt materiālo atbalstu ir ģimenei, kurā vismaz viena no vecākiem (aizbildņa) un
bērnu pamata dzīvesvieta deklarēta Valkas novadā un kuri arī faktiski dzīvo Valkas novada
pašvaldībā.
5. Materiālo atbalstu sniedz Valkas novada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros.
6. Materiālā atbalsta saņemšanai pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz
Valkas novada Sociālajā dienestā (turpmāk-Dienests) rakstisku iesniegumu, kā arī iesniedz vai
uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
7. Lai saņemtu atbalstu ģimene, kurai bērns ir aizbildnībā un aizbildnību ir dibinājusi citas
pašvaldības bāriņtiesa, pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz lēmuma par ārpusģimenes
aprūpi kopiju.
8. Pieprasītājs iesniegumu paraksta visu ģimenes pilngadīgo locekļu vārdā.
9. Iesniedzot Dienestā iesniegumu, pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod Dienestam
atļauju iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par visiem

ģimenes locekļiem, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par materiālā atbalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt materiālo atbalstu, un veikt datu apstrādi.
10. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt materiālo atbalstu
Dienests pieņem desmit dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas.
11. Tiesības saņemt noteikumu 12. un 17.punktā minēto materiālo atbalstu ir daudzbērnu ģimenēm
un audžuvecākiem, kuri nesaņem pašvaldības pabalstu trūcīgām ģimenēm.
12. Atbalsts maksai par bērna ēdināšanu izglītības iestādē ģimenēm, kuru bērni:
12.1. apmeklē Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes;
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12.2. mācās Valkas novada vispārējās izglītības iestādēs;
12.3. mācās profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā.
Saistošo noteikumu 12.punktā minēto atbalstu piešķir ar nākamo mācību dienu pēc lēmuma
pieņemšanas līdz mācību gada beigām.
Saistošo noteikumu 12.1. un 12.2.punktā minētā atbalsta apmērs ir pakalpojumu sniedzēja vai
pašvaldības noteiktā maksa par bērnu ēdināšanu.
Ēdināšanas atbalstu izglītības iestādē ieskaita tā pakalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru
pašvaldībai ir noslēgts līgums par bērnu ēdināšanu.
Ja pašvaldībai nav noslēgts līgums ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, saistošo noteikumu
12.3.punktā minētais atbalsts vienu reizi mēnesī tiek ieskaitīts tā bērna kontā, kuram piešķirts
ēdināšanas atbalsts. Atbalstu aprēķina - mācību dienu skaitu reizinot ar EUR 1,57.
Vienreizējs atbalsts uzsākot mācību gadu skolas piederumu iegādei, ģimenēm, kuru bērni ir
Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases izglītojamie, ir EUR 15.
Saistošo noteikumu 17.punktā minēto atbalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 31.oktobrim.
Atbalsts mācību maksas segšanai Valkas Mākslas skolā un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas
skolā ģimenēm, kuru bērni ir sekmīgi un kuriem nav neattaisnotu skolas kavējumu.
Saistošo noteikumu 19.punktā minētā atbalsta apmērs ir pašvaldības noteiktā maksa par vienu
izglītojamo Valkas Mākslas skolā un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolā.
Atbalsts mācību maksas segšanai tiek piešķirts ar mēnesi, kad tiek saņemts iesniegums un
izglītības iestādes apstiprinājums, ka bērns ir sekmīgs un viņam nav neattaisnotu skolas
kavējumu.
Ja atbalsts mācību maksas segšanai tiek pieprasīts pirmajā mācību semestrī, to piešķir uz laiku
līdz 31.decembrim.
Ja atbalsts mācību maksas segšanai tiek pieprasīts otrajā mācību semestrī, to piešķir uz laiku
līdz 30.maijam.
Katra semestra beigās Valkas Mākslas skola un Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skola sniedz
ziņas Dienestam par to, vai atbalsta saņēmēji turpina mācīties, ir sekmīgi un viņiem nav
neattaisnotu skolas kavējumu.
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē.
Valkas novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā
”Valkas Novada Vēstis”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Saistošo noteikumu Nr.3 „Par materiālo atbalstu atsevišķām iedzīvotāju grupām Valkas
novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 21.punktu, kā arī saskaņā ar
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas
pamatnostādnes 2011.-2017.gadam”3.2.12.1.uzdevumu.

Saistošie noteikumi nosaka netestētā materiālā atbalsta
veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību daudzbērnu
ģimenēm un ģimenēm, kurās bērni ir aizbildnībā.
Tiek prognozēts, ka papildus būs nepieciešami EUR 7114.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Minētā summa 2014.gada budžetā ir ieplānota.
uz pašvaldības budžetu
2. Īss projekta satura izklāsts

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
Nav attiecināms.
teritorijā
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju
funkcijas netiks paplašinātas. Nedaudz palielināsies esošo
darbinieku noslogojums.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Valkas
Novada Vēstnesis" un Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv.
Ir notikušas sarunas ar daudzbērnu ģimenēm un
6. Informācija par konsultācijām ar
ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtus bērnus, lai
privātpersonām
apzinātu materiālo nodrošinājumu un problēmas audzinot
un aprūpējot vairākus bērnus.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

