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Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.  2     panta   piekto daļu, Ministru

kabineta 2005.gada 15.novembra 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.     un 31.1 punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354

“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Valmieras novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība)  pabalstu  veidus,  to  apmēru,  pieprasīšanas,  piešķiršanas  un  izmaksas  kārtību
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei.

2. Tiesības saņemt Noteikumos noteiktos pabalstus ir:
1.1. bārenim  un  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam  pēc  ārpusģimenes  aprūpes,

sasniedzot pilngadību un līdz 24 gadu vecumam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu
pieņēmusi Valmieras novada bāriņtiesa;

1.2. daudzbērnu  ģimenei,  ja  vismaz  vienam  no  vecākiem  kopā  ar  vismaz  trīs  bērniem
deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lai  saņemtu Noteikumu  5.1. apakšpunktā noteiktos pabalstus persona iesniegumu iesniedz
personīgi  Valmieras  novada  Sociālo  lietu  pārvaldē  (turpmāk – Pārvalde), uzrādot  personu
apliecinošu  dokumentu,  vai  nosūtīt  pa  pastu  vai  elektroniski,  ja  elektroniskais  dokuments
sagatavots  atbilstoši  normatīvajiem  aktiem  par  elektronisko  dokumentu  noformēšanu.  Ja
nepieciešams,  Pārvaldes  sociālā  darba  speciālists  var  pieprasīt  personai  iesniegt  papildu
dokumentus.

4. Noteikumu 5.2.  apakšpunktā  noteiktos  pabalstus  izmaksā  audžuģimenei,  pamatojoties  uz
audžuģimenes un Pārvaldes noslēgto līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksājot
līgumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

5. Pārvalde izvērtē tiesības saņemt:
1.3. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam:

1.1.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 
1.1.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 
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1.1.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem; 
1.1.4. mājokļa pabalstu;

1.4. audžuģimenei:
1.1.5. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
1.1.6. pabalstu bērna uzturam;

1.5. daudzbērnu ģimenei pabalstu mācību piederumu iegādei.
6. Noteikumos  noteikto  pabalstu  piešķiršanas  izvērtēšanai  Pārvalde  pārbauda  informāciju,

tostarp apstrādā personas datus,  par pabalsta pieprasītāju vai  pieprasītāju un viņa ģimeni
Pašvaldības un valsts datu reģistros tikai pabalsta piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamajā
apjomā. Ja nepieciešams, Pārvaldes sociālā darba speciālists pieprasa ziņas no valsts un
pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām.

7. Noteikumos noteikto pabalstu saņēmējiem ir  pienākums nekavējoties  informēt Pārvaldi  par
apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra
grozīšanai.

8. Pārvalde izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktā
pabalsta piešķiršanu  vai  atteikumu piešķirt  10 darba  dienu  laikā  pēc  Noteikumu 3. punktā
minētā iesnieguma un Pārvaldes sociālā darba speciālista pieprasīto dokumentu (ja tādi tika
pieprasīti) saņemšanas. 

9. Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, ja vien saistošajos
noteikumos nav noteikts citādi, pārskaitot to  iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai
pasta norēķinu sistēmas kontā. Pabalstu daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei var
izmaksāt  mantas  veidā  un  bārenim  un  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam  mājokļa
pabalstu var pārskaitīt pakalpojumu sniedzējiem.

II. Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

10. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai
apmērs ir 218 euro un bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam ar invaliditāti kopš
bērnības pabalsta apmērs ir 327 euro.

11. Bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam vienreizējs pabalsta sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 821 euro.

12. Pabalsta apmērs ikmēneša izdevumiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš sekmīgi apgūst izglītības (vispārējās vai profesionālās) vai studiju programmu ir 150 euro  
un  bārenim  un  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam ar  invaliditāti  kopš  bērnības
200 euro mēnesī.

13. Mājokļa  pabalstu  bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam izvērtē,  aprēķina un
piešķir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, izmaksājot līdz
kārtējā mēneša pēdējai darba dienai.

III. Pabalsti audžuģimenei

14. Pabalsta apmērs bērna uzturam:
1.1.  līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai ir 215 euro mēnesī;
1.2.  no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir 258 euro mēnesī.

15. Pabalsta apmērs bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 170 euro gadā.
16. Ja bērnu audžuģimenē ievieto uz laiku, kas ir īsāks par kalendāro mēnesi, pabalsta apģērba

un  mīkstā  inventāra  apmēru  nosaka  proporcionāli  dienu  skaitam,  par  pamatu  ņemot
Noteikumu 18.punktā noteikto pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru.

17. Pabalstu bērna uzturam izmaksā līdz kārtējā  mēneša 10. datumam, pirmreizēji  -  10 darba
dienu laikā no līguma noslēgšanas.

18. Pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā līdz kārtējā gada 10. februārim,
pirmreizēji – 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

IV. Pabalsti daudzbērnu ģimenei 
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19. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā,
par katru ģimenē dzīvojošu bērnu,  kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā
teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību.

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušu: 
1.3. Beverīnas novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošos noteikumus Nr. 2/2017

“Par  sociālajām  garantijām  bērnam  bārenim  un  bērnam,  kurš  palicis  bez  vecāku
gādības, pēc pilngadības sasniegšanas”;

1.4. Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošos noteikumus Nr. 5/2018
“Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm”;

1.5. Burtnieku  novada  pašvaldības  2017. gada  20. septembra  saistošos  noteikumus
Nr. 12/2017  “Par  Burtnieku  novada  pašvaldības  palīdzību  bērniem,  kuri  ievietoti
audžuģimenē”;

1.6. Burtnieku  novada  pašvaldības  2015. gada  17. novembra  saistošos  noteikumus
Nr. 18/2015  “Par  dzīvokļa  pabalstu  bērnam  bārenim  un  bērnam,  kurš  palicis  bez
vecāku gādības”;

1.7. Kocēnu novada domes 2020. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/2020 “Par
materiālo atbalstu  bāreņiem  un  bez  vecāku  gādības  palikušiem  bērniem  pēc
pilngadības sasniegšanas, un aizbildņiem Kocēnu novadā”;

1.8. Kocēnu  novada  domes 2018. gada  22. marta  saistošos noteikumus  Nr. 7/2018 “Par
Kocēnu novada pabalstiem audžuģimenēm”;

1.9. Mazsalacas novada pašvaldības 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr.
12/2019 “Mazsalacas novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”;

1.10. Mazsalacas novada pašvaldības 2015. gada 20. augusta saistošos noteikumus Nr. 7
“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku  gādības
pēc pilngadības sasniegšanas Mazsalacas novadā”;

1.11. Mazsalacas  novada  pašvaldības  2021. gada  20. janvāra  saistošos  noteikumus
Nr. 1/2021  “Par  materiālo atbalstu  bāreņiem  un  bez  vecāku  gādības  palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas un aizbildņiem Mazsalacas novadā”;

1.6. Naukšēnu  novada  pašvaldības  2018. gada  21. februāra  saistošos  noteikumus
Nr. 2/2018 “Par Naukšēnu novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm”;

1.7. Rūjienas novada pašvaldības 2015. gada 20. augusta saistošos noteikumus Nr. 5/2015
“Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”;

1.8. Strenču novada domes 2020. gada 19. februāra saistošos noteikumus Nr. 2/2020 “Par
materiālo  atbalstu  audžuģimenēm,  bāreņiem  un  bez  vecāku  gādības  palikušajiem
bērniem”;

1.9. Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 342
“Par Valmieras pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim, bez vecāku gādības palikušam
bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei”.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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