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Nr.46
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.21, 22.§)

Par aizgādņa pabalstu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmā daļas 8.punktu, 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības pabalsts aizgādņiem un pagaidu
aizgādņiem.
2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Valkas novada bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu
aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju (turpmāk – aizgādnis).
3. Valkas novada bāriņtiesa, ieceļot aizgādni, rakstveidā informē šo personu par tiesībām saņemt
aizgādņa pabalstu.
4. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošo personu mēnesī ir:
4.1. EUR 30,00, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai
ārstniecības iestādē;
4.2. EUR 15,00, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai
ārstniecības iestādē.
II Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
5. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnis vēršas Valkas novada Sociālajā dienestā, uzrāda tās atbildīgajam
darbiniekam personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, kurā
norāda konta numuru, uz kuru pārskaitīt pabalstu.
6. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aizgādnim desmit
darba dienu laikā paziņo rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
7. Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (pieņemts lēmums par personas
iecelšanu par aizgādni), par laika periodu, sākot no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Ja
šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no pabalsta
pieprasīšanas dienas.
8. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam atbilstoši šo saistošo
noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.
9. Pabalstu pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītāja apstiprinātu sarakstu, Valkas novada domes
Grāmatvedības un finanšu nodaļa izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādņa norādīto
kontu par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
10. Aizgādnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Sociālo dienestu un bāriņtiesu gadījumos,
kad aizgādnībā esoša persona:
10.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Valkas novada administratīvās teritorijas vai Latvijas
Republikas teritorijas;
10.2. ievietota specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;
10.3. atgriezusies ģimenē no specializētā sociālās aprūpes centra vai ilgstošas atrašanās ārstniecības
iestādē;

10.4. mirusi.
11. Ja aizgādnis šo saistošo noteikumu 10.2. un 10.4.apakšpunktā un 12.punktā minētos nosacījumus nav
pildījis, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu Sociālajam
dienestam atmaksāt labprātīgi. Ja aizgādnis to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.
12. Aizgādnim līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz bāriņtiesā norēķins par iepriekšējā gada
aizgādnības pārvaldību.
13. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada
aizgādnības pārvaldību, bāriņtiesas atbildīgais darbinieks par to nekavējoties informē Sociālā dienesta
atbildīgo darbinieku, un pabalsta izmaksas tiek aizturētas.
14. Pabalsta izmaksu aizgādnim atjauno pēc bāriņtiesas atbildīgā darbinieka informācijas sniegšanas
Sociālā dienesta atbildīgajam darbiniekam par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja
norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšana tiek kavēta ilgāk par trim mēnešiem, pabalsta izmaksa
tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalstu summu.
15. Ja aizgādnis laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu bāriņtiesas vai Sociālā dienesta vainas dēļ, to
izmaksā aizgādnim bez termiņa ierobežojuma.
16. Pabalsta izmaksu Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz:
16.1 ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa:
16.1.1. atcelšanu no pienākumu pildīšanas;
16.1.2. atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
16.1.3. atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;
16.2. mirusi aizgādnībā esošā persona;
16.3. miris aizgādnis.
17. Bāriņtiesa nekavējoties informē Sociālo dienestu par šo saistošo noteikumu 16.punktā minētā lēmuma
pieņemšanu.
III Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
18. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Valkas novada domē.
19. Valkas novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
IV Noslēguma jautājums
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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