2017.gada 28.novembrī
Saistošie noteikumi Nr.23
APSTIPRINĀTI
Ar Baldones novada domes
2017.gada 28.novembra lēmumu (prot
Nr.16 (22), 4.§)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2018.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu (prot Nr.1, 19.§)
Grozījumi:
•
•
•

Ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr.3, 25.§;
Ar Baldones novada domes 2020.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.14, 15.§);
Ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr. 25 (prot.Nr.1; 24.§).
Par pabalstiem audžuģimenei
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu un Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu.
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2020.gada
24.novembra sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.14, 15.§))

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Baldones novada (turpmāk – pašvaldība)
pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba, mīkstā inventāra iegādei un individuālā atbalsta
nodrošināšanas apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar “Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi”.
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2020.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.15 (prot.Nr.14,
15.§))
3. Audžuģimenei, kurā ievietoti bērni un par kuru ārpus ģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi
Baldones novada Bāriņtiesa, izmaksā pabalstu šādā apmērā:
3.1. par uzturu katram audžuģimenē ievietotajam bērnam – no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu
vecuma sasniegšanai – 215,00 EUR (divi simti piecpadsmit euro un 00 centi), no 7 gadu
vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 258,00 EUR (divi simti piecdesmit astoņi euro
un 00 centi).
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr.3, 25.§)
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2020.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.15(prot.Nr.14,
15.§))
3.2. par bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādi katram audžuģimenē ievietotajam bērnam –
107,50 EUR (viens simts septiņi euro un 50 centi) mēnesī;

(Grozījumi ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra sēdes lēmumu Nr. 25 (prot.Nr.1;
24.§))
3.2.1. ja bērnu ievieto audžuģimenē uz periodu, kas ir īsāks par vienu mēnesi, pabalstu
apģērba un mīkstā inventāra iegādi katram audžuģimenē ievietotam bērnam aprēķina
proporcionāli dienu skaitam.
3.3. pabalsts individuālā atbalsta nodrošināšanai bērnam:
3.3.1. psihoterapeita konsultācijas, psihologa konsultācijas vai smilšu terapija 10 (desmit)
konsultācijas 12 (divpadsmit) mēnešu periodā;
3.3.2.
valsts neatmaksāta ārsta speciālista konsultācija bērnam līdz 20% no minimālās
mēneša darba algas kalendārajā gadā.
4. Pieprasot 3.3.1. un 3.3.2. punktā noteikto pabalstu, iesniegumam jāpievieno pakalpojuma
sniedzēja rēķins vai izdevumu apliecinoši dokumenti.
5. 3.3.1. un 3.3.2. punktā paredzēto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam. Izvērtējot
apstākļus Dienests var pieņemt lēmumu izmaksāt pabalstu audžuģimenei.
6. Pabalstus izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Baldones novada Sociālo dienestu un
audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē.
7. 3.1. un 3.2. Pabalstus izmaksā vienu reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.
8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Baldones novada Sociālais dienests.
9. Baldones novada Sociālā dienesta lēmumu pārsūdzēt var Baldones novada domē.
10. Baldones novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Baldones Ziņas”.
12. Atzīt par spēku zaudējušiem Baldones novada 20.02.2013. Saistošos noteikumus Nr.4 „ Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Baldones novadā”.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.23
“Par pabalstu audžuģimenei”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, kas paredz ka
dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.pants, kas nosaka 78. Pabalstu
bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība nosaka:
78.1. pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī
nedrīkst būt mazāks par: 78.1.1. 215,00 euro par bērnu līdz
septiņu gadu vecuma sasniegšanai; 78.1.2. 258,00 euro par
bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai; 78.2. 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.
Saistošie noteikumi noteiks pašvaldības pabalsta audžuģimenē
ievietota bērna uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra
iegādei apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2017. gadā pabalsts audžuģimenei bērna uzturam apmērs ir 190,00
EUR mēnesī un pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā
inventāra iegādei 95,00 EUR mēnesī. 2017. gadā no
01.01.2017.30.09.2017. pabalstam audžuģimenei bērna uzturam
izmantoti 10460,55 EUR un pabalsts audžuģimenei apģērba un
3. Informācija par plānoto mīkstā inventāra iegādei izmantoti 4565,99 EUR.
projekta ietekmi uz
Papildus plānots budžetam pabalsts ārsta speciālista konsultācija
pašvaldības budžetu
bērnam (8 bērniem) 688,00 EUR, psihoterapeita konsultācijas,
psihologa konsultācijas vai smilšu terapija 10 (desmit)
konsultācijas 12 (divpadsmit) mēnešu periodā (8 bērniem)
2000,00 EUR.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību un
Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Baldones novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Baldones
novada domē.
Baldones novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā
rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Baldones novada domes sēdē,
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks
publicēti izdevumā "Baldones Ziņas", kā arī ievietoti pašvaldības
mājas lapā www.baldone.lv .

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.
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