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APSTIPRINĀTI  

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.02.2019. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2§) 

 

Precizēti 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.03.2019. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1§) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar  

Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 

,,Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu   

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka Zilupes novada pašvaldības pabalsta bērna uzturam, pabalsta apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei, kā arī atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanas apmēru, ja 

bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par mēnesi, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

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

un kurā ar Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns. 

3. Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē slēdz Zilupes novada pašvaldība. Līgumu sagatavo 

Zilupes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests). Līgumu paraksta Zilupes novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

 

II. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība 

4. Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts 

divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Ja bērns audžuģimenē 

uzturas nepilnu mēnesi, pabalsts tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo 

audžuģimenē. 

5. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu, Dienestā iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

6. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.  



7. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 16.datumam.  

8. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Zilupes 

novada bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.  

9. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Dienestu par apstākļiem, kas 

varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā triju 

darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.  

10. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības 

līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē Dienestu par bērna prombūtnes dienām. 

Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. 

Dienests veic uzturnaudas pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām ģimenē. 

11. (Svītrots ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.03.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1§)) 

 

 

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība 

12. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši audžuģimenē ievietotā 

bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem iesniedz Dienestā iesniegumu par pabalsta bērna 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu. 

13. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 75,00, un tas tiek piešķirts, 

ievietojot bērnu audžuģimenē. 

 

IV. Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz 

laiku, apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība 

14. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka 

proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot Ministru kabineta noteikto atlīdzības apmēru 

mēnesī.  

15. Lai saņemtu atlīdzību, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 

iesniedz Dienestā iesniegumu par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 

pieprasīšanu. 

16. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par atlīdzības 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

18. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu 

„Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2018.gadā stājās spēkā jauni ,,Audžuģimenes 

noteikumi”, kā arī izmaiņas MK noteikumos Nr.1549 

,,Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par 

audžuģimenes pienākumu pildīšanu”. Lai pašvaldības 

27.01.2011. saistošie noteikumi ,,Par Zilupes novada 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” atbilstu spēkā 

esošajiem likumdošanas aktiem, tajos bija jāveic 

virkne izmaiņu. Tā kā grozījumu normu apjoms 

pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu 

normu apjoma, tika sagatavoti jauni saistošie 

noteikumi ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību 

audžuģimenēm”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi ,,Par Zilupes novada pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm” nosaka Zilupes novada 

pašvaldības pabalsta bērna uzturam, pabalsta apģērba 

un mīkstā inventāra iegādei, kā arī atlīdzības par 

audžuģimenes pienākumu pildīšanas apmēru, ja 

bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par 

mēnesi, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmē sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības pašvaldības budžeta līdzekļus. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos 

pabalstus, persona var griezties Zilupes novada 

sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem 

Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to 

pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā 

nav notikušas.  

 

 

 


