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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2021 

“Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei”  
 

Izdoti saskaņā ar 

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes  

noteikumi” 78.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka  pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, 

pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. 

2. Šo saistošo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi 

audžuģimenes statusu un kurā ar Vecpiebalgas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns. 

II. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

3. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei un 

specializētajai audžuģimenei par bērniem, kuri ar Vecpiebalgas bāriņtiesas lēmumu ievietoti 

audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un kura noslēgusi ar Sociālo dienestu līgumu par 

bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē. 

4. Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksa vai tā izmaksas pārtraukšana tiek 

veikta ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību. 

5. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei kopsumma kalendārajā gadā ir 84,00 euro. Ja 

bērns audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsta bērna 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu 

ņemot pabalsta apmēru mēnesim. 

6. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, par Vecpiebalgas 

novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī 

personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.  

7. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, veicot apsekojumu 

mājās, izvērtē situāciju audžuģimenē un novērtē pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām. 

8. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Vecpiebalgas novadā, lūdz pabalstu bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par nepieciešamajām vajadzībām tās 

pašvaldības sociālajam dienestam vai sociālajam darbiniekam, kura teritorijā audžuģimene ir 

deklarējusi savu dzīvesvietu. 

9. Sociālais dienests par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru lemj pēc 

apsekojuma mājās veikšanas vai atzinuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības. 



III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

10. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Vecpiebalgas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

IV.  Noslēguma jautājums 

12. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

Novada domes 

priekšsēdētājs:        INDRIĶIS PUTNIŅŠ 
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Paskaidrojuma raksts 

Saistošiem noteikumiem Nr. 4/2021 

“Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354  “Audžuģimenes 

noteikumi” 78.2.apakšpunkts paredz pašvaldībai pienākumu piešķirt  

par audžuģimenē ievietotu bērnu pabalstu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei. 

Latvijas Republikas tiesībsargs 2021.gada 8.februāra vēstulē Nr.6-

8/34 “Par pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei” aicina 

pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt pabalsta apmēru un 

piešķiršanas kārtību.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka audžuģimenē ievietotu bērnu pabalstu 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru, piešķiršanas un 

izmaksas kartību, kā to nosaka  normatīvais regulējums. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Plānotā budžeta ietvaros. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz 

Vecpiebalgas novada Sociālais dienests.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav organizētas. Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un 

paskaidrojuma raksts tiks ievietots Vecpiebalgas novada 

pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv. 

 

 

Novada domes 

priekšsēdētājs:       INDRIĶIS PUTNIŅŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


