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Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
un audžuģimenēm
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Auces novada
pašvaldība izpilda normatīvajos aktos Auces novada pašvaldībai deleģētos uzdevumus, piešķirot
un izmaksājot sociālos pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī
audžuģimenēm.
2. Sociālie pabalsti tiek piešķirti iestājoties situācijai un neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli.
II. Sociālie pabalsti, to apmēri, piešķiršanas un izmaksas nosacījumi
3. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk tekstā saukti – bārenis), ja
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Auces novada bāriņtiesa, sasniedzot
pilngadību un beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek piešķirts:
3.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības - četru valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā;
3.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Ministru kabineta
noteikumos noteiktajā apmērā;
3.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vai
personai ar invaliditāti kopš bērnības - divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
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sekmīgi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai turpina
studijas augstskolā vai koledžā;
3.4. dzīvokļa pabalsts bārenim, kurš īrē dzīvokli (mājokli) jebkurā administratīvajā
teritorijā Latvijas Republikā, no dienas, kad ir sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai;
3.5. Lai saņemtu noteikumu 3.4.apakšpunktā paredzēto dzīvokļa pabalstu, bārenis Auces
novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā - Dienests) iesniedz:
3.5.1. iesniegumu;
3.5.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apliecinātu kopiju.
3.6. Dienests ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā izskata iesniegumu un iesniegtos
dokumentus un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu
prasības.
3.7. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek noteikts vienādā apjomā ar faktiskajiem izdevumiem
par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai,
elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai
nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, bet
kopā ne vairāk kā 40,00 euro mēnesī.
3.8. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē bārenis, dzīvo arī citas personas, tad bārenis ir
tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos
noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo personu skaitu.
3.9. Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu
sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem vai īres līgumā norādīto maksu par dzīvokļa īri un
komunālajiem izdevumiem.
3.10. Ja bārenim objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 3.9.apakšpunktā minētos dokumentus
Dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to līdz mēneša 15. datumam ir jāpaziņo
Dienestam. Šajā gadījumā Dienests dzīvokļa pabalstu ir tiesīgs izmaksāt uz iepriekš
iesniegto dokumentu pamata.
3.11. Ja bārenis noteikumu 3.9.apakšpunktā minētos dokumentus Dienestā nav iesniedzis,
neinformējot par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi
neizmaksā.
3.12. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.
3.13. Dzīvokļa pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai bāreņa
norādīto norēķinu kontu kredītiestādē, vai izmaksā Auces novada pašvaldības kasē.
3.14. Bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai
grozīts īres maksas apmērs.
3.15. Ja Dienestam kļuvis zināms, ka bārenis nav ievērojis šo noteikumu 3.14.punktā
minētās prasības, Dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas
saņemšanai par bāreņa jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.
3.16. Dienests pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Dienests konstatē,
ka bārenis neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta
saņemšanai.
4. Topošajiem audžuģimenes vecākiem vai aizbildņiem, kurus Auces novada bāriņtiesa ir
nosūtījusi pie psihologa atzinumu sniegšanai par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes
vai aizbildņu pienākumu veikšanai, tiek piešķirts pabalsts individuālā atbalsta nodrošināšanai,
šim mērķim nepieciešamo psihologa konsultāciju izmaksu apmērā.
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5. Audžuģimenei, kura ar Dienestu noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē,
tiek piešķirts:
5.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo
uzturlīdzekļu bērnam apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz mēnesī saskaņā ar
noslēgto līgumu un Dienesta lēmumu. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek
aprēķināts proporcionāli dienu skaitam;
5.2. ikgadējs pabalsts bērnam apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50 % apmērā no
attiecīgā gada 1.janvārī valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra un pabalsts tiek
izmaksāts trīsdesmit dienu laikā pēc līguma ar audžuģimeni noslēgšanas un turpmāk
vienu reizi kalendārā gada laikā, pamatojoties uz noslēgto līgumu un Dienesta
lēmumu.
III. Lēmumu tiesiskums un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
6. Lēmumi par sociālajiem pabalstiem tiek sagatavoti saskaņā ar Administratīvā procesa
likumu un citiem tiesību aktiem un tos paraksta Dienesta vadītājs.
7. Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas informē personu par pieņemto lēmumu.
8. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē.
9. Auces novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
10. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”.
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Auces novada pašvaldības
2013.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 „Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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2017.gada 28.decembra Saistošo noteikumu Nr. 11
„Par sociālajiem pabalstiem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
Saskaņā ar valsts noteiktajiem normatīvajiem aktiem - Bērnu tiesību
nepieciešamības
aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
pamatojums
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" pašvaldībai ir jānodrošina
Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas. Savukārt saskaņā ar Ministra kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi“ 43.punktu un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punktu, pašvaldībai jāizmaksā
pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra
iegādei audžuģimenei, kura noslēgusi līgumu ar pašvaldību. Atbilstoši
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā“ 252. pantā
noteiktajam pašvaldības pienākums ir sniegt materiālu atbalstu
izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem izdevumiem
tiem pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bērniem, kuri
palikuši bez vecāku gādības. Ievērojot minēto, izdodami jauni
saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības palīdzību audžuģimenei,
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
2. Īss projekta satura
Jaunie saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai precizētu esošo pašvaldības
izklāsts
pabalstu apmērus un noteiktu jaunus pabalstus audžuģimenei,
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas:
Saistošajos noteikumos ir noteiktas konkrētas summas pabalstiem un
papildus no jauna noteikts pabalsta apmērs bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam ar invaliditāti. Domājot par atbalsta
palielināšanu audžuģimenēm, esošā vienreizējā pabalsta apģērba un
mīkstā inventāra iegādei tiek ieviests ikgadējs pabalsts apģērba un
mīkstā inventāra iegādei, kas ir noteikts līdzšinējā vienreizējā pabalsta
apmērā, tas ir 50% apmērā no attiecīgā gada 1.janvārī noteiktās
minimālās darba algas apmēra.
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta Auces novada Sociālajam
dienestam apstiprinātā budžeta 2018.gadam ietvaros. Ņemot vērā, ka
saistošajos noteikumos līdz šim noteikto vienreizējo pabalstu apģērba
un mīkstā inventāra iegādei, kas ir noteikts 50% apmērā no attiecīgā
gada 1.janvārī noteiktās minimālās algas apmēra, ar 2018.gadu tiek
plānots audžuģimenēm izmaksāt katru gadu par katru audžuģimenē
ievietoto bērnu. Uz šo brīdi audžuģimenēs atrodas 12 bērni. Tas
varētu sastādīt šādu izdevumu pieaugumu budžetā par sociālajām
garantijām audžuģimenēm - 12 bērni x 215,00 euro = 2580,00 euro.
Nav ietekmes.

Noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada pašvaldības Sociālais
dienests saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām
administratīvajām procedūrām.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.

V. Keršus

