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ar Aizputes novada domes 

28.11.2012. lēmumu Nr.466 

                  (protokols Nr. 16, 44.&) 

 

Grozījumi izdarīti ar 

2013.gada 31.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.10 

 

PABALSTI AUDŽUĢIMENĒM AIZPUTES NOVADĀ 

 
Izdoti pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr.1036 

 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizputes novada domes pabalstu bērna uzturēšanai audžuģimenē, 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru un tā saņemšanas kārtību, kā arī pabalstu 

piešķiršanas jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.  

2. Aizputes novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai audžuģimenē ir 143 

EUR  par katru audžuģimenē ievietoto Aizputes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušo bērnu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, vai, ja bērns 

audžuģimenē tiek ievietots mēneša vidū, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē 

nodzīvoto dienu skaitam. (grozījumi ar 31.07.2020. saistošiem noteikumiem Nr.10) 

3. 3. Ievietojot bērnu audžuģimenē tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 215 EUR apmērā bērnam 

nepieciešamā apģērba un mīkstā inventāra iegādei. (grozījumi ar 31.07.2020. saistošiem 

noteikumiem Nr.10) 

4. Tiesības saņemt pabalstu bērna uzturēšanai audžuģimenē, apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

ir tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis līgumu ar Aizputes novada domi par bērna 

ievietošanu audžuģimenē.  

5. Pamats pabalsta piešķiršanai ir noslēgtais līgums starp Aizputes novada domi un audžuģimeni 

par bērna ievietošanu audžuģimenē.  

6. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturēšanai un apģērba un mīkstā inventāra iegādei, audžuģimenes 

vecāks, kurš noslēdzis līgumu ar Aizputes novada domi, iesniedz iesniegumu pašvaldības 

aģentūrā „Sociālais dienests” (turpmāk-Sociālais dienests). 

7. Pabalstu bērna uzturēšanai audžuģimenē izmaksā par katru kārtējo mēnesi līdz mēneša 10. 

datumam.  

8. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pabalsta 

pieprasītājam paziņo rakstveidā.  

9. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, 

apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns 

paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek bērna lietošanā.  
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10. Ja audžuģimenei izbeidzas noslēgtā līguma termiņš par bērna ievietošanu audžuģimenē un 

Aizputes novada dome noslēdz jaunu līgumu ar to pašu audžuģimeni, par to pašu bērnu, tad 

vienreizējs pabalsts bērnam nepieciešamā apģērba un mīkstā inventāra iegādei atkārtoti netiek 

piešķirts.  

11. Aizputes novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Aizputes novada domē.  

12. Aizputes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs      Aivars Šilis  

  

 

 

 

 

 

 

 


