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APSTIPRINĀTS 

ar Rugāju novada domes  

2020. gada 20.augusta lēmumu Nr.180                                                                                                               

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā 

20.08.2020.                                                                                                                     Nr.6/2020 

 

Par palīdzību audžuģimenēm 

 

Izdoti pamatojoties uz Ministru Kabineta  

2018 . gada 26. jūnija noteikumu Nr.354  

“Audžuģimenes noteikumi”78. punktu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Noteikumi nosaka Rugāju novada pašvaldības (turpmāk tekstā- pašvaldība) palīdzības 

audžuģimenes veidus, apmērus, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

2. Audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene vai persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir 

piešķirts audžuģimenes statuss un kurā ar Rugāju novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns. 

3. Pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu par bērna 

ievietošanu ģimenē. 

4.Pašvaldība saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā nodrošina audžuģimenei un audžuģimenē 

ievietotam bērnam šādus palīdzības veidus: 

4.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam; 

4.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegāde. 

 

II. PABALSTS BĒRNA UZTURAM 

5. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir Ministru Kabineta 2018.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kartībā. 

6. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam. 

7. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam. 

8. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja : 

8.1. bērns sasniedzis pilngadību; 

8.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš; 

8.3.bērna uzturēšanā audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē 

noteiktā termiņa saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos; 

8.4. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uztušēšanas izbeigšanu audžuģimenē; 

8.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā. Sociālais 

dienests pabalstu izmaksu atjauno pēc rakstiskas informācijas saņemšanas no Rugāju novada 

bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu 

audžuģimenē. 
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III. VIENREIZĒJS PABALSTS APĢĒRBA UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI 

9. Pamatojoties uz audžuģimenes iesniegumu, pašvaldība slēdz līgumu ar audžuģimeni, piešķirot 

vienreizēju pabalstu 171 euro apmērā par vienu bērnu. 

 

IV. IKMĒNEŠA PABALSTS APĢĒRBA UN MĪKSTA INVENTĀRA IEGĀDEI 

10. Pabalsta apmērs, kas paredzēts audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei ir 20 euro par vienu bērnu. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī, saskaņā ar noslēgto 

līgumu, kamēr bērns atrodas audžuģimenē. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

11. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām “45.pantā noteiktajā kartībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                              S. Kapteine 

 

 

 

 

 

 


