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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2018.gada  ___.februārī Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.____, ____.§) 

 

Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra  noteikumu Nr. 1036  

“Audžuģimenes noteikumi” 42.2.apakšpunktu un 43.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ventspils novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) pabalsta bērna uzturam,  pabalsta apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei (turpmāk – pabalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.  

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes 

statusu, un kurā ar Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada bāriņtiesa”  

(turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ievietots bērns. 

3. Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir pašvaldības un 

audžuģimenes līgums, kurš noslēgts ar Ventspils novada pašvaldības iestādi “Ventspils 

novada Sociālais dienests” (turpmāk - Dienests) un vienu no audžuģimenes locekļiem. 

II. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība  

4. Pabalsta bērna uzturam apmērs ir: 

4.1. no piedzimšanas līdz 7.gadu vecuma  sasniegšanai 215.00 euro mēnesī katram 

audžuģimenē ievietotam bērnam; 

4.2. no 7 gadu līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai 258.00 euro mēnesī katram 

audžuģimenē ievietotam bērnam.  

5. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuģimenes locekļiem, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu, iesniedz Dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

6. Dienests 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Noteikumu 5.punktā minētos dokumentus, 

pieņem lēmumu par pabalstu bērnu uzturam piešķiršanu un noslēdz līgumu par bērna 

ievietošanu audžuģimenē.  

7. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots 

audžuģimenē.  
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8. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam iesniegumā norādītajā 

kredītiestādes kontā. 

9. Pabalstu izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar 

Bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē. 

10. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Dienestu par apstākļiem, 

kas varētu būt par iemeslu pabalsta pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai. 

Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu 

rašanos. 

11. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots 

drošības līdzeklis - apcietinājums, audžuģimene informē Dienestu par bērna prombūtnes 

dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc bērna prombūtnes 

fakta konstatēšanas. Dienests veic pabalsta bērna uzturam pārrēķinu atbilstoši bērna 

faktiskajām uzturēšanas dienām audžuģimenē. 

12. Par pieņemto lēmumu Dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas 

un izmaksas kārtība 

13. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši bērna vajadzībām, 

viens no audžuģimenes locekļiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz 

Dienestā iesniegumu par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu. 

14. Dienests 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Noteikumu 13.punktā minētā iesnieguma 

saņemšanas, veicot apsekojumu mājās, izvērtē situāciju audžuģimenē un novērtē pabalsta 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām. 

15. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir vienreizējs un tā apmērs kalendārajā gadā 

ir  100.00 euro.  

16. Vienreizējo pabalstu pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā. 

17. Par pieņemto lēmumu Dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

18. Dienesta pieņemto lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko 

rīcību var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Skolas 

iela 4, Ventspils, LV 3601).   

19. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu par apstrīdēto aktu 

vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājumi 

20. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.aprīlī.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  A. Mucenieks  

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem 

 ”Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts  Ventspils novada domes saistošajie noteikumi ”Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenei” tiek izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

“Audžuģimenes noteikumi” 43.1.punktā noteikto. 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzama pašvaldības 

palīdzība audžuģimenēm bērna aprūpē un audzināšanā. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Noteikumos tiek noteikti pašvaldības pabalstu apmēri un 

izmaksas kārtība.  

Pašvaldība paredz: 

1) vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāriem 100.00 

euro kalendārajā gadā; 

2) no piedzimšanas līdz 7.gadu vecuma  sasniegšanai 245.00 

euro mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam; 

3) no 8 gadu līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai 288.00 euro 

mēnesī katram audžuģimenē ievietotam bērnam.  

Audžuģimenes varēs vērsties Sociālajā dienestā ar 

iesniegumu par pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba 

un mīkstā inventāra piešķiršanu. Sociālais  dienests izskatīs 

iesniegtos dokumentus, pieņems lēmumu par pabalsta 

piešķiršanu vai atteikumu. 

Ar Noteikumiem tiek paredzēti kritēriji pabalsta saņemšanai 

un noteikts vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei.  

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

 

Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti finanšu līdzekļi 

Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada 

Sociālais dienests“ 2018.gada  budžetā par kopējo summu 

30 300, 00 euro. Tiek plānots sniegt pašvaldības palīdzību 9 

(deviņām) audžuģimenēm par 15 (piecpadsmit) bērniem. 

Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

papildus 15 bērniem kalendārajā gadā būs nepieciešami 

1500,00 euro. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības 

iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”. 

Saistošie noteikumi precizē līdzšinējo kārtību, nosaka kur 

ģimenēm jāvēršas, lai saņemtu pabalstu bērna uzturam un 

mīkstā inventāra iegādei, kādi dokumenti jāiesniedz.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Konsultācijas ar privātpersonām  nav notikušas.  
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