APSTIPRINĀTI
Ar Ādažu novada domes
29.05.2018. lēmumu
(protokols Nr.12 § 33)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2018.gada 29.maijā

Nr.17/2018
Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada
19.decembra
noteikumu
Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi

1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā
(turpmāk – pašvaldība) tiek noteikti, piešķirti un izmaksāti pabalsti audžuģimenēm.

2.

Audžuģimenes loceklis (turpmāk - Iesniedzējs), iesniedz Ādažu novada domes Sociālajā
dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un Ādažu
novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmuma norakstu par bērna ievietošanu
audžuģimenē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

3.

. Pabalstus izmaksā audžuģimenei par bērniem, kuri ar Bāriņtiesas lēmumu ievietoti
audžuģimenē un kurai ar Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu
audžuģimenē (turpmāk – Līgums).

4.

Audžuģimenei piešķir pabalstus:
4.1. bērna uzturam;
4.2. bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

5.

Pabalstus piešķir neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.
II. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

6.

Pabalstu bērna uzturam nosaka Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu divkāršā
apmērā mēnesī katram bērnam.

7.

Pabalstu piešķir un aprēķina no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē, līdz dienai, kad
bērns no audžuģimenes tiek izņemts vai sasniedz pilngadību. Pabalstu par nepilnu mēnesi
izmaksā proporcionāli audžuģimenē pavadītam dienu skaitam mēnesī.

8.

Pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam, pārskaitot to uz Iesniedzēja norādīto
kredītiestādes norēķinu kontu.

9.

Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas Līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar
Bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.

10. Iesniedzējam, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums piecu darba dienu laikā rakstveidā
informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas
pārtraukšanai. Ja Iesniedzējs nav informējis Sociālo dienestu par tādiem apstākļiem, bet ir
saņēmis pabalstu, viņam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai nepamatoti saņemto pabalstu.
Pretējā gadījumā nepamatoti saņemto pabalsta summu piedzen tiesas ceļā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas un
izmaksāšanas kārtība
11. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmērā gadā katram bērnam.
12. Ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, Sociālais dienests var
samazināt tā apmēru, izvērtējot pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām.
13. Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz Iesniedzēja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu, šādā
kārtībā:
13.1. pirmreizējo – viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
13.2. ikgadējo – līdz kārtēja gada 1.martam.
14. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs,
apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, utt. paliek viņa lietošanā.
IV. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Sociālais dienests ne
vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti. Lēmuma
pieņemšanai nepieciešamo papildu informāciju Sociālais dienests pieprasa no Bāriņtiesas.
16. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo normatīvajos aktos noteiktā
termiņā un kārtībā.
17. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā,
savukārt, tās pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.17/2018
“Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība palīdz
audžuģimenēm bērnu audzināšanā un nodrošina nepieciešamos sociālos pakalpojumus.
Audžuģimenei ir tiesības saņemt līdzekļus bērna uzturam. Šo līdzekļu apmērs nedrīkst
būt mazāks par apmēru, kādu, pamatojoties uz Civillikuma 179.panta piekto daļu,
noteicis Ministru kabinets.
1.2. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi” 43.punkts nosaka, ka “pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura
noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība nosaka:
43.1. pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par
divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam;
43.2. pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību
atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu,
apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas.”
1.3. Ar Ādažu novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ir ievietoti divi bērni, tāpēc ir
nepieciešams izdot saistošos noteikumus, ar kuriem noteiktu pabalstu apmērus un to
izmaksu kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā tiek noteikti, piešķirti un
izmaksāti pabalsti audžuģimenēm. Ar noteikumiem ir paredzēts noteikt pabalstu apmērus
bērnu uzturam audžuģimenē un apģērba un mīksta inventāra iegādei.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Sociālā dienesta budžeta tāmē tika ieplānoti līdzekļi saistošajos noteikumos noteikto pabalstu
izmaksai 4644,00 EUR apmērā, tie tiks plānoti arī nākamā gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir
audžuģimenes, kurās ar Ādažu novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti bērni un kurām ar
Sociālo dienestu ir noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.
4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada
domes Sociālais dienests.
5.2. Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības
audžuģimenei pabalstu saņemšanai.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Pēc noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejas sēdē, saistošo noteikumu projekts
publicēts pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv.
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