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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018. gada 22. februārī

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2,10.§)

Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā
(Grozīti ar VND 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi”
77.2.,78.1.un 78.2. apakšpunktu
(Grozīts ar VND 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

1. Šie noteikumi nosaka Valkas novada domes pabalsta apmēru bērna uzturam audžuģimenē, pabalsta
apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī citu pašvaldības pabalstu audžuģimenēm apmēru
un saņemšanas kārtību.
2. Līgumu ar audžuģimeni Valkas novada sociālais dienests noslēdz pamatojoties uz Valkas novada
Bāriņtiesas lēmumu.
3. Tiesības pieprasīt un saņemt šajos saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus ir tam audžuģimenes
loceklim, kurš ir noslēdzis ar Valkas novada sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu
audžuģimenē.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pēc iesnieguma saņemšanas no audžuvecāka pieņem Valkas
novada sociālais dienests.
5. Valkas novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturam tiek aprēķināts un izmaksāts
atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par katru audžuģimenē ievietoto Valkas
novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par
mēnesi, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.
6. Valkas novada domes noteiktais vienreizējais pabalsts bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra un
apģērba iegādei ir EUR 300 (trīs simti euro) apmērā par katru audžuģimenē ievietoto Valkas novadā
dzīvesvietu deklarējušo bērnu.
7. Ja bērns vienā audžuģimenē ir pavadījis piecus gadus un turpina tur atrasties, audžuvecākam ir tiesības
pieprasīt un atkārtoti saņemt vienreizēju pabalstu bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra un apģērba
iegādei EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).
8. Valkas novada sociālais dienests, pēc iesnieguma saņemšanas no audžuvecāka, papildus ikmēneša
pabalstam bērna uzturam audžuģimenē un vienreizēja pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei:
8.1. Apmaksā brīvpusdienas skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā;
8.2. Piešķir pabalstu veselības aprūpes un/vai psihologa apmeklējuma saistīto izdevumu segšanai līdz
100 euro gadā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu piestādīšanas.
9. Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē izmaksā par pašreizējo mēnesi līdz mēneša 10.datumam.
10. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Valkas novada
domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009. gada 26. novembra saistošos noteikumus
Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
2018.gada 28.februārī

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.5
“Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd valstī notiek deinstitucionalizācijas process, kas
paredz, ka bērnu nami kā institūcijas beigs pastāvēt 2019.gada
31.decembrī. Bērnam piemērotākā vide augšanai un attīstībai ir
ģimene, pašvaldības uzdevums ir atbalstīt bērnu ārpusģimenes
aprūpi ģimeniskā vidē. Viena no ārpusģimenes aprūpes formām ir
audžuģimenes. Šobrīd audžuģimenēs dzīvo 4 Valkas novada
bērni, bērnu namā atrodas 8 bērni. Viena bērna uzturēšanas
faktiskās izmaksas bērnu namā – ĢAC “Saulīte” sastāda 793 eiro
mēnesī. Pēc šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem
pašvaldība par viena bērna uzturēšanu audžuģimenē maksā
aptuveni 250 eiro mēnesī. Valkas novada bērni ir ievietoti
audžuģimenēs citos novados, jo Valkas novadā nav ne vienas
audžuģimenes.Viens no veidiem, ka motivēt cilvēkus kļūt par
audžuvecākiem ir pašvaldības mateiālais atbalsts.

Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikts pabalsts bērna uzturam audžuģimenē atbilstoši
2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1036
“Audžuģimeņu noteikumi”, kā arī palielināts vienreizējā pabalsta
mīkstā inventāra un apģērba iegādei apmērs no 284,57 eiro uz 300
eiro. Pabalstu 50% apmērā atkārtoti var saņemt, ja bērns
audžuģimenē uzturas ilgāk nekā piecus gadus. Tiek turpināts
apmeksāt 100% bērna ēdināšanu izglītības iestādēs.
Audžuvecākiem, piestādot izdevumus apliecinošus dokumentus,
būs tiesības saņemt pabalstu bērna veselības aprūpei saistīto
izdevumu segšanai līdz 100 eiro gadā.
Pabalsti audžuģimenēm šobrīd sastāda 4837,50 euro. Ņemot
vērā to, ka valsts atmaksās 50% no pašvaldības izdevumiem par
bērnu uzturu audžuģimenē, budžeta izdevumi nepalielināsies.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Ir uzklausīts audžuģimeņu viedoklis.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

