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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 14 

 

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas  
Izdoti saskaņā ar   

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas un 1.punktu, 
 MK 15.11.2005. noteikumu Nr.857 

“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim  

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir  

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes  
aprūpes beigšanās”27., 30., 31.un 31.1 punktiem 

(23.01.2014. SN Nr.4 red.) 

 

 

1. Vispārīgie  jautājumi 
(23.01.2014. SN Nr.4 red.) 

1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtību pilngadību 

sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņi) pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. 

1.2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir bāreņiem, par 

kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Varakļānu novada pašvaldības Bāriņtiesa. 

1.3. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību, bārenis, uzrādot 

personu apliecinošu dokumentus, vēršas Varakļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 
(23.01.2014. SN Nr.4 red.) 

2. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

2.1. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. 

2.2. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim beigusies 

ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē. 

 

3. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

3.1. Vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir EUR 250 apmērā. 
(23.01.2014. SN Nr.4 red.) 

3.2.  (izslēgts ar 23.01.2014. SN Nr.4).
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3.3. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim ir 

neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

 

4.  Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem 

4.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem tiek noteikts 1,6 valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Šīs tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai. (28.11.2016. redakcijā) 

4.2. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš: 

4.2.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt 

valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un ja bārenis saskaņā ar izglītības 

jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst pilna laika izglītības 

programmu; 

4.2.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, 

un ja bārenis saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi 

apgūst pilna laika studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to 

atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, 

kas izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem. 

4.3. Sociālais dienests minētā pabalsta piešķiršanai ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa 

informāciju no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka 

bārenis turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu. 

 

5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem 

5.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei vai komunālajiem maksājumiem tiek 

izmaksāts līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, ja bārenis ir reģistrēts Varakļānu novada pašvaldības  

palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai. 

5.2. Ja bārenis mācās un rakstiskā veidā ir izteicis vēlēšanos atlikt dzīvojamās telpas piešķiršanu, 

Varakļānu novada pašvaldība sedz dzīvojamās telpas īres līgumā norādīto summu, t.i., dzīvojamās 

telpas īres maksu un komunālos maksājumus tādā apmērā, kāda ir attiecīgās izglītības iestādes 

dienesta viesnīcas maksa, nepārsniedzot EUR 50 mēnesī: 

 5.2.1. gadījumos, ja izglītības iestādei nav dienesta viesnīcas, dzīvojamās telpas izdevumi 

tiek kompensēti līdz EUR 50 apmērā; 

 5.2.2. kompensācija tiek izmaksāt bārenim pēc īres maksājuma apliecinoša dokumenta 

saņemšanas Varakļānu novada pašvaldības centralizētajā grāmatvedībā. 

5.3. Ja bārenim bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trīs dažādu dzīvošanai derīgu izīrējamo 

dzīvojamo telpu piedāvājumiem un izvēlēties, bet bārenis no šiem piedāvājumiem nepamatoti 

atteicies vai arī nav sniedzis Varakļānu novada pašvaldības domei atbildi par saņemtajiem 

piedāvājumiem, bārenis tiek pārreģistrēts ar pēdējo kārtas numuru. 

 

6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

6. 1. Par 5. nodaļā minēto pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Varakļānu novada pašvaldība pieņem 

lēmumu ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi pabalsta 
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piešķiršanai nepieciešamie dokumenti. Pašvaldība rakstveidā informē bāreni par pieņemto lēmumu, 

norādot pabalsta piešķiršanas vai atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

6.2. Par 2., 3. un 4.nodaļā minēto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu Varakļānu novada 

pašvaldības Sociālais dienests pieņem lēmumu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, 

kad saņemts bāreņa iesniegums un visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti. Sociālais 

dienests rakstveidā informē bāreni par pieņemto lēmumu, norādot apstrīdēšanas kārtību.  
 

6.3. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Varakļānu novada domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komiteja. 
 

6.4. Ja persona nav apmierināta ar tai piešķirtās palīdzības apjomu vai atteikumu palīdzēt, strīdus 
jautājumus par Sociālā dienesta vadītāja pieņemtajiem lēmumiem izskata Varakļānu novada 

domē – Rīgas ielā 13, Varakļānos, pamatojoties uz personas iesniegumu par lēmuma 

apstrīdēšanu. Gadījumā, ja rakstveida izdotajā lēmumā nav norādes kur un kādā termiņā to var 

apstrīdēt, tad lēmums apstrīdams viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

6.5. Ja Varakļānu novada domes lēmums pieprasītāju neapmierina, tam ir tiesības šo lēmumu 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā – V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201. 
 

7. Noslēguma jautājums 
 

7.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 
 

 
Domes priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)                M.Justs 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


