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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 72
“Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem”
Izdoti saskaņā ar:
likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31., 31.1 punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu
Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumi “Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem” (turpmāk – Saistošie noteikumi) piemērojami attiecībā uz palīdzības sniegšanu
audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gadīgas palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņi). Saistošo
noteikumu mērķis ir:
1.1. noteikt palīdzības saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās (Saistošo noteikumu II.nodaļa, III.nodaļa, V.nodaļa, IV.nodaļa);
1.2. noteikt palīdzības saņemšanas kārtību nepilngadīgajiem bāreņiem ārpusģimenes aprūpes
laikā (V.nodaļa);
1.3. noteikt palīdzības saņemšanas kārtību audžuģimenēm (VI.nodaļa).
2. Tiesības saņemt šajos Saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību ir bāreņiem, par kuru
ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Raunas novada bāriņtiesa (līdz 2019.gada 28.februārim)
un pašvaldības iestāde “Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa”

(no 2019.gada 1.marta) (turpmāk – Bāriņtiesa), neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā
Latvijas Republikā atrodas bāreņa mājoklis.
3. Lai saņemtu šajos Saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību, pilngadību sasniegušais bārenis
vēršas ar iesniegumu Raunas novada domes Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests), uzrādot
personu apliecinošu dokumentu un apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai. Saistošo noteikumu
V.nodaļā noteiktā pabalsta saņemšanai, ja bārenis ir nepilngadīgs, iesniegumu Sociālajā dienestā
iesniedz bāreņa likumīgais pārstāvis.

II. Pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai
4. Pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā,
t.i., 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro 06 centi) vai invaldīdam kopš bērnības213,44 EUR (divi simti trīspadsmit euro 44 centi).
5. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim beigusies
ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē. Par dokumentu, kas
apliecina, ka beigusies ārpusģimenes aprūpe internātskolā, uzskatāms internātskolas, kurā bārenis ir
bijis ievietots, izglītības dokuments vai internātskolasizsniegta izziņa, ka bārenis ir atskaitīts no
mācību iestādes.
6. Gadījumos, kad pilngadību sasniegušais bērns bārenis, kurš ir palicis bez vecāku gādības un
turpina atrasties bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē, pie aizbildņa vai īrē atsevišķu dzīvokli, ko
pamato ar dzīvesvietas deklarāciju vai īres līgumu, ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu no dienas, kad
bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Bāriņtiesa.
7. Par pamatu dzīvokļa pabalsta apmēram ir ņemta sekojošu izmaksu segšana, pieņemot, ka
izīrēšanas platība ir ne vairāk kā 20 m2:
7.1. par dzīvojamo telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – ne vairāk kā
1,50 EUR par 1 m2 mēnesī’;
7.2. par gāzi – ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;
7.3. par elektroenerģiju – ne vairāk kā 50 kWh mēnesī;
7.4. par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegāde – ne vairāk kā 0,79 EUR par m2 mēnesī;
7.5. par auksto ūdeni un kanalizāciju – ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;
7.6. sadzīves atkritumu izvešana – ne vairāk kā 0,80 EUR mēnesī.
8. Saistošo noteikumu 7.2. un 7.5. apakšpunktos noteiktajās pozīcijās izmaksas tiek segtas
atbilstoši attiecīgā pakalpojumu sniedzēja noteiktajam izcenojumam.
9. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un ir
sasniedzis pilngadību, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Sociālais
dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta
piešķiršanu un izmaksas kārtību.

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
10. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 249,71 EUR
(divi simti četrdesmit deviņi euro 71 cents). Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra veidā.
11. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim
ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs
tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem
12. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem tiek noteikts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 64,03 EUR (sešdesmit četri euro 03 centi) vai invalīdam kopš
bērnības 106,72 EUR mēnesī.
13. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš turpina:
13.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst izglītības programmu;
13.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un ja bārenis
saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju
programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.
Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bārenim
ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.
14. Sociālais dienests šo Saistošo noteikumu IV nodaļā minētā pabalsta piešķiršanai ne retāk kā
divas reizes gadā pieprasa informāciju no vispārējās vai profesinālās izglītības iestādes, augstskolas
vai koledžas par to, ka bārenis turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.
Uz iesnieguma un klāt pievienoto dokumentu pamata pabalsti tiek izmaksāti ne vairāk kā par 12
mēnešiem kalendārajā gadā.

V. Pabalsts mācību gada uzsākšanai
15. Pabalsta apmērs mācību gada uzsākšanai ir 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi). Pabalsts ir
vienreizējs.
16. Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai ir nepilngadīgam bārenim ārpusģimenes
aprūpes laikā un pilngadību sasniegušam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja viņš
apmēklē:
16.1. vispārējās izglītības iestādi (sākumskola, pamatskola, vidusskola, ģimnāzija);
16.2. arodizglītības iestādi (arodskola, arodģimnāzija, arodvidusskola);
16.3. vidējās profesionālās izglītības iestādi (proftehniskās vidusskolas, tehnikumi).
17. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja bārenis bez pārtraukuma turpina
mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās vai tām pielīdzināmās
profesionālās izglītības iestādēs. Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai saglabājas ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
18. Lai saņemtu pabalstu macību gada uzsākšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par
pabalsta piešķiršanu, norādot to mācību iestādi (klasi, kursu), kurā bārenis mācīsies.

VI. Pabalsts audžuģimenei
19. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu attiecīgā
audžuģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts
līgums par bērna uzturēšanu
20. Audžuģimenei izmaksā:
20.1. vienreizēju pabalstu 115,00 EUR (viens simts piecpadsmit euro 00 centi) apmērā apģērba,
mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē;
20.2. ikmēneša pabalstu katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta
noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.
21. Personai, kura noslēgusi līgumu ar Sociālo dienestu, ir tiesības saņemt pabalstu no dienas, kad
bērns nodots audžuģimenes aprūpē.

22. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, Sociālais dienests piešķir
pabalstu bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo Saistošo noteikumu 20.2.
punktā noteiktā pabalsta apmēru bērna uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī.
23. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna
uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.
24. Saistošo noteikumu 20.1.punktā noteikto pabalstu Sociālais dienests izmaksā balstoties uz
Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu attiecīgā audžuģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir
piešķirts audžuģimenes statuss.
25. Lai saņemtu Saistošo noteikumu 20.2.punktā noteikto pabalstu, iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
25. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk
kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa vai viņa likumīgā pārstāvja iesniegums.
Sociālais dienests rakstveidā informē bāreni vai viņa likumīgo pārstāvi par pieņemto lēmumu, norādot
atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Ja administratīvajā aktā apstrīdēšanas
termiņš nav norādīts, to var apstrīdēt Raunas novada domē viena gada laikā no administratīvā akta
spēkā stāšanās dienas.
26. Raunas novada domes lēmumu bārenis vai viņa likumīgais pārstāvis var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā administratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā. Ja administratīvajā aktā
apstrīdēšanas termiņš nav norādīts, to var apstrīdēt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā
stāšanās dienas.

VIII. Noslēguma jautājumi
27. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.

Raunas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks

A.Damroze

Raunas novada domes saistošo noteikumu Nr. 72
“Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi “Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”25.2 pantu, Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās 22., 27., 30., 31.1, 31.2, punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 43.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu
Nr.37 "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru
bērnam" 2.1. un 2.2. apakšpunktu.
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1.1. noteikt palīdzības saņemšanas kārtību pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
(Saistošo noteikumu II.nodaļa, III.nodaļa, V.nodaļa, IV.nodaļa);
2.1.2. noteikt palīdzības saņemšanas kārtību nepilngadīgajiem
bāreņiem ārpusģimenes aprūpes laikā (V.nodaļa);
2.1.3. noteikt palīdzības saņemšanas kārtību audžuģimenēm
(VI.nodaļa).

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz
pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

Sociālais dienests ir atbildīgs par šo Saistošo noteikumu izpildes
ievērošanu.

6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms.
ar privātpersonām

