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Ropažu novadā
IZDOTI
Ar Ropažu novada Domes
29.06.2016. lēmumu
(Protokols Nr.8, 5.§)
Saistošie noteikumi Nr.9
“Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem”

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036,
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005. 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. punktu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtību
audžuģimenēm un pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem (turpmāk - bāreņi) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir audžuģimenēm
un bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Ropažu novada pašvaldības
bāriņtiesa.
3. Lai saņemtu šajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību, audžuģimene vai bārenis vēršas
ar iesniegumu Ropažu novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un
apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.
II. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
4. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā, - 130,00 euro (viens simts trīsdesmit euro 00 centi), personām ar invaliditāti kopš bērnības
– 213,00 euro (divi simti trīspadsmit euro 00 centi).
5. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim beigusies
ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā. Par dokumentu, kas apliecina,
ka beigusies ārpusģimenes aprūpe internātskolā, uzskatāms

internātskolas, kurā bārenis ir bijis ievietots, izglītības dokuments vai internātskolas izsniegta
izziņa, ka bārenis ir atskaitīts no mācību iestādes.
III. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
6. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, - 250,00 euro (divi simti
piecdesmit euro 00 centi), vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru.
IV. Dzīvokļa pabalsts
7. Gadījumos, kad pilngadību sasniegušais bērns bārenis, kurš palicis bez vecāku gādības un
turpina atrasties 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 bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi
Ropažu novada bāriņtiesa (turpmāk – dzīvokļa pabalsts). Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un
izmaksas kārtību nosaka Ropažu novada domes 28.10.2015. saistošie noteikumi Nr. 12 “Par
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
8. Gadījumos, kad bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns ir pašvaldības dzīvokļu rindā, līdz
pašvaldība piešķir dzīvokli, tiek piešķirts pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai –
100% apmērā no īres maksas dzīvojamai telpai līdz 30 m2 Latvijas Republikas teritorijā.
V. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai
9. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem tiek noteikts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 65,00 euro (sešdesmit pieci euro 00 centi), personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 107,00 euro ( viens simts septiņi euro 00 centi)
10. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš turpina:
10.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts
atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un ja bārenis saskaņā ar izglītības
jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;
10.2. 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 Ropažu novada pašvaldības Sociālo
dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.
VI. Pabalsts audžuģimenei
11. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
11.1 Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Ropažu novada Bāriņtiesas lēmumu par
bērna ievietošanu attiecīgā audžuģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes
statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.
11.2. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai
11.2.1. par bērnu no 0-7. gadu vecuma (ieskaitot) – 35% no valstī noteiktā
minimālā darba algas – uzturam - 129,50 euro (viens simts divdesmit deviņi euro
50 centi), 20 % no valstī noteiktās minimālās algas - mīkstā inventāra iegādei –
74,00 euro
(septiņdesmit četri euro 00 centi).

12.2.2. par bērnu no 8-18. gadu vecumam (ieskaitot) 40% no valstī noteiktā
minimālā darba algas – uzturam – 148,00 euro (viens simts četrdesmit astoņi euro
00 centi), 25 % no valstī noteiktās minimālās algas - mīkstā inventāra iegādei –
92,50 euro
(deviņdesmit divi euro 50 centi).
11.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai, tiek
izmaksāts vienam no audžuvecākiem.
11.4. Ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa,
Bāriņtiesa nekavējoties par to informē Ropažu novada pašvaldības Sociālo dienestu.
11.5. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu
audžuģimenei bērnam paredzētā apģērba un sadzīves priekšmetu iegādei. -142,00 euro
(viens simts četrdesmit divi euro 00 centi).
VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
to piešķirt pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums.
Sociālais dienests rakstveidā informē bāreni par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Ja administratīvajā aktā apstrīdēšanas termiņš nav
norādīts, to var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldībā viena gada laikā no administratīvā akta spēkā
stāšanās dienas.
13. Pašvaldības lēmumu klients var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā administratīvajā aktā
norādītajā termiņa un kārtībā. Ja administratīvajā aktā apstrīdēšanas termiņš nav norādīts, to var
apstrīdēt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
VII. Noslēguma jautājumi
14. Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā paredzētajā kārtībā, kā arī
Ropažu novada pašvaldības mājas lapā un Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Ropažus Vēstis”.
15. Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes
ievērošanu.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā
“Ropažu vēstis|”.
17. Ar saistošo noteikumu publicēšanas brīdi spēku zaudē Ropažu novada pašvaldības 2014.gada
26.marta saistošie noteikumi Nr. 2 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ropažu novadā”,
kas apstiprināti ar Ropažu novada domes 2014.gada 26.marta lēmumu.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus

Saistošo noteikumu Nr.9
„Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem”
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.9 „Par
Ropažu novada pašvaldības
palīdzību audžuģimenēm,
bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem””
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība
Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts

Saistošie noteikumi Nr.9 „Par Ropažu novada pašvaldības
palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem” izstrādāti ar mērķi sniegt saprotamu
atsevišķu informāciju audžuģimenēm, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem Ropažu novadā.

Saistošajos noteikumos ir apvienoti vienkopus pabalsti
audžuģimenēm un bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem. Izmaiņas pabalstu apmēros nav veiktas
Saistošo noteikumu iespējamā Saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Ropažu novada
ietekme uz pašvaldības budžetu
pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem” pabalsti tiks
izmaksāti no Ropažu pašvaldības Sociālā budžeta
līdzekļiem, kas ir plānoti un ir paredzēti 2016.gada Ropažu
novada pašvaldības sociālā budžetā.
Saistošo noteikumu iespējamā
Nav
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu iespējamā Par Saistošo noteikumu Nr.9 „Par Ropažu novada
ietekme uz administratīvajām pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez
procedūrām
vecāku gādības palikušajiem bērniem” izpildi atbild Ropažu
novada pašvaldības Sociālais dienests.
Normatīvie akti, saskaņā ar Saistošie noteikumi Nr.9 „Par Ropažu novada
kuriem
saistošie
noteikumi pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez
sagatavoti
vecāku gādības palikušajiem bērniem”
izstrādāti
saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.
1036, Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru
kabineta 15.11.2005. 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, punktu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu.
Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu Nr.9 „Par Ropažu novada pašvaldības
privātpersonām
saistībā
ar palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības
saistošiem noteikumiem
palikušajiem bērniem” izstrādes procesā tika izmantoti
Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku
priekšlikumi.
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

