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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI
Valkā

2009.gada 26.novembrī                   Nr.11.

Apstiprināti
ar Valkas novada domes

2009.gada 26.novembra  lēmumu
(sēdes protokols Nr. 9,46 .§.) 

Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm
Izdoti pamatojoties uz  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta 4.daļu, 
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 7.punktu,

41.panta 1.daļas 1.punktu, 
Sociālo pakalpojumu un 

sociālās  palīdzības likuma 
35.panta ceturto daļu un 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036, V daļu “Audžuģimeņu noteikumi” 

1. Šie noteikumi nosaka Valkas novada domes pabalstu bērna uzturam audžuģimenē, 
apģērba  un  mīkstā  inventāra  iegādei  apmēru  un  tā  saņemšanas  kārtību,  kā  arī 
lēmumu par pabalsta piešķiršanu  apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2. Valkas  novada  domes  noteiktais  ikmēneša  pabalsts  bērna  uzturēšanai 
audžuģimenē  ir  50%  no  valstī  noteiktās  minimālās  algas  par  katru  audžuģimenē 
ievietoto Valkas novadā 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. 
3. Noslēdzot līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, audžuģimenes loceklim, kurš 
slēdz līgumu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts  Ls 200,00  (divi  simti  lati)  apmērā 
bērnam nepieciešamā  mīkstā  inventāra  un  apģērba  iegādei  viena  mēneša  laikā  no 
līguma abpusējās parakstīšanas dienas.
4. Valkas novada dome papildus ikmēneša pabalstam bērna uzturēšanai audžuģimenē 
un  vienreizēja  pabalsta  apģērba  un  mīkstā  inventāra  iegādei  piešķir  brīvpusdienas 
skolā vai pirmskolas izglītības iestādē 100% apmērā.
5. Tiesības  saņemt  pabalstu  bērna  uzturēšanai  audžuģimenē,  apģērba  un  mīkstā 
inventāra iegādei ir tam audžuģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis ar Valkas novada 
domi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
6. Pamats pabalsta izmaksai ir noslēgtais līgums starp Valkas novada domi un vienu 
no audžuģimenes vecākiem. Līgumu sagatavo Valkas novada domes Sociālais dienests, 
pamatojoties uz Valkas novada Bāriņtiesas lēmumu. Līgumu  paraksta Valkas novada 
domes priekšsēdētājs.
7. Pabalstu  bērna  uzturam  audžuģimenē  izmaksā  par  katru  kārtējo  mēnesi  līdz 
mēneša 10.datumam.
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8. Valkas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu pabalsta pieprasītājam paziņo rakstveidā. 
9. Valkas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas Valkas novada domei, sūdzību pat to iesniedzot Valkas novada 
domē, Semināra ielā 9, Valka, LV – 4701.
10.Šo  Saistošo  noteikumu  izpildi  kontrolē  Valkas  novada  domes  priekšsēdētāja 
vietnieks V.Zariņš.
11. Saistošie  noteikumi  publicējami  un  stājas  spēkā  likuma  „Par  pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā.
12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās  brīdi spēku zaudē:

12.1. Valkas pilsētas domes 2006.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.23 „Par 
pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm”;

12.2. Valkas rajona Vijciema pagasta 2008.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.8 
„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”;

12.3. Valkas rajona Kārķu pagasta 2005.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.8 
„Pabalsti audžuģimenēm bērna uzturēšanai”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                                                   K.Albergs
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