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Par Alojas novada domes finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām
garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
Izdoti saskaņā ar 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.,27.,30.,31.,311 punktiem; Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”252.panta pirmo un piekto
daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālo garantiju un finansiālo atbalstu veidus,
apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību audžuģimenēm, kā arī bez
vecāku gādības palikušiem bērniem un bāreņiem pirms un pēc pilngadības
sasniegšanas Alojas novada pašvaldībā, saskaņā ar :
1.1. Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi” paredzēto pabalstu audžuģimenēm, bērna uzturam, apģērba
un mīkstā inventāra iegādei;
1.2. Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” paredzētajām sociālajām garantijām un izmaksājamajiem
naudas līdzekļiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
pirms un pēc pilngadības sasniegšanas;

1.3. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pantā
noteikto izmaksājamo dzīvokļa pabalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.
2. Alojas novada domes finansētie sociālo garantiju un finansiālo atbalstu
veidi un apmērs audžuģimenēm, un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un
bāreņiem pirms un pēc pilngadības sasniegšanas:
2.1. Ikmēneša pabalsts bērna uzturam audžuģimenē – 200,00 EUR
mēnesī. Ar Alojas novada domes Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības
un dzīvokļa jautājumu komitejas atzinumu, izvērtējot konkrēto situāciju,
pabalsta apmēru ir iespējams paaugstināt līdz 300,00 EUR mēnesī, ja
audžuģimene ir nonākusi grūtā materiālā situācijā;
2.2. Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra
iegādei bērnam - 45,00 EUR. Pabalsta apmēru nosaka atbilstīgi bērna
vajadzībām. Minētā pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērna
aprūpei nepieciešamās lietas;
2.3. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei – 250,00 EUR, ko izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma
par vienreizēja pabalsta pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
pieņemšanas;
2.4. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 130,00
EUR, ko izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par vienreizēja
pabalsta pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai pieņemšanas;
2.5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš turpina mācības – 65,00
EUR mēnesī, ko izmaksā līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam.
Pirmreizēji pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par
ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pieņemšanas;
2.6. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bārenis un
bērns, kurš palicis bez vecāku gādības (ja lēmumu par bērna ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Alojas novada bāriņtiesa), (turpmāk – pabalsta pieprasītājs)
Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz
iesniegumu un īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kā arī reizi trīs mēnešos
iesniedz dokumentu par izdevumiem saistībā dzīvojamās telpas lietošanu un
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot
oriģinālus. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā pabalsta
pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu;
2.6.1. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot
vērā saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas
lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus, un pabalsta apmērs
nevar būt lielāks par 45,00 EUR mēnesī.
2.6.2. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās
telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. Ja
tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.

2.6.3. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs
dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.
2.7. Brīvpusdienas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajam bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās. Brīvpusdienas tiek apmaksātas uz sociālā dienesta lēmuma
pamata, pēc iesnieguma no bērna vai tā likumiskā pārstāvja, izziņas no skolas
saņemšanas, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja ikmēneša
rēķina.
2.7.1. Ja bērns mācās vidējās, profesionālās ievirzes izglītības
iestādē, kur ēdināšanas pakalpojums tiek nodrošināts pēc kafejnīcas
principa, brīvpusdienas tiek segtas par summu ne vairāk kā 1,50 EUR
dienā.
2.7.2. Brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestādēs iekļauj
visas ēdienreizes, kas paredzētas laikā, kamēr bērns atrodas izglītības
iestādē.
3. Saistošo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā noteikto finansiālā atbalsta
saņemšanas kārtību nosaka Alojas novada domes un audžuģimenes savstarpēji
noslēgtajā līgumā. Līgums ar audžuģimeni tiek noslēgts dienā, kad bērns tiek ievietots
audžuģimenē.
4. Saistošo noteikumu 2.3., 2.4., un 2.5.apakšpunktā noteikto sociālo garantiju
saņemšanas kārtību nosaka MK Noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
5. Pēc Alojas novada bāriņtiesas lēmuma saņemšanas par bāreņa vai bez
vecāku gādības palikuša bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos sakarā ar
pilngadības sasniegšanu, Alojas novada sociālais dienests veic nepieciešamos
pasākumus sociālo garantiju un finansiālā atbalsta saņemšanas nodrošināšanai:
5.1. noskaidro pilngadību sasnieguša bāreņa vai bez vecāku gādības
palikuša bērna kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontu;
5.2. noskaidro pilngadību sasnieguša bāreņa vai bez vecāku gādības
palikuša bērna izglītības iestādi, kurā viņš turpina mācības;
5.3. pieņem lēmumu par sociālo garantiju veidu un izmaksas kārtību.
6. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu, Sociālais
dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, norādot atteikuma
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
7. Alojas novada sociālā dienesta lēmumus par finansiālā atbalsta un sociālo
garantiju piešķiršanu vai nepiešķiršanu var apstrīdēt Alojas novada Domes
Administratīvo aktu strīdu komisijā.
Valdis Bārda
Alojas novada domes priekšsēdētājs

Pielikums
Alojas novada domes 2015. gada 29. janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.4
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi
Par pamatu dzīvokļa pabalsta apmēram ir ņemta šādu izmaksu segšana, pieņemot, ka
izīrēšanas platība ir ne vairāk par 20 m2:
1. Par dzīvojamo telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) –
1,50 EUR par 1 m2;
2. Par gāzi – 1m3 mēnesī;
3. Par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī;
4. Par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi – 0,70 EUR par vienu m2;
5. Par auksto ūdeni un kanalizāciju – 2m3 mēnesī;
6. Par sadzīves atkritumu izvešanu – 0,80 EUR mēnesī.

