LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2014.gada 29.maija
sēdes protokola Nr.7
lēmumu Nr.7-21
Līvānu novada domes saistošie noteikumi

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
LĪVĀNOS
Līvānos, 2014.gada 29.maijā
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Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu
un 43.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 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” 22., 27., 29., 30., 31., 31.¹, 31.², 36.¹ punktu

_____________________________________________________________________
Ar precizējumiem Līvānu novada domes 31.07.2014. gada lēmuma Nr. 10 - 6 redakcijā
_______________________________________________________________________________

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pabalstu veidus, apmēru,
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās.
2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs pieprasīt bārenis, par kura
ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Līvānu novada bāriņtiesa vai Līvānu
novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo pagastu pagasttiesas (turpmāk –
Bāriņtiesa).
3.Bārenim šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus
pabalstus:
3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;
3.4. pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai.
4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas
šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Līvānu novada Sociālais dienests

(turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina tiesības
saņemt attiecīgo pabalstu.
II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība.
5. Bārenis, pieprasot 3.punktā noteiktos pabalstus, Sociālajā dienestā uzrāda personu
apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
5.1. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona;
5.2. Bāriņtiesas lēmuma norakstu par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, ja tas
nav pieejams iestādē.
5.3. Izslēgts ar Līvānu novada domes 31.07.2014. gada lēmuma Nr. 10-5.
6. Bārenim pēc sociālā dienesta pieprasījuma jāiesniedz citi dokumenti, ja tie
nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
7. Šajos saistošajos noteikumos minēto pabalstu izmaksas netiek ņemtas vērā,
aprēķinot bāreņiem pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
8.Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu
izmaksā pilngadību sasniegušajai personai pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas
iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
9. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā.
10. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim
beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja bārenis neatrodas pilnā valsts
apgādībā.
IV. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
11. Vienreizējā pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
atbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajam sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra minimumam.
12. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstāinventāra
iegādei bārenim ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā. Šīs tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
V. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem
13. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem tiek
noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, kamēr bārenis sekmīgi
mācās, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
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14. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš sekmīgi
turpina:
14.1. 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;
14.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.
15. Pabalsta saņemšanai bārenim papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem
dokumentiem Sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas
apliecina, ka bārenis ir attiecīgās izglītības iestādes audzēknis vai students.
16.pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē,
pārtrauc izmaksāt, ja bārenis ir:
16.1 atskaitīts no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes;
16.2. eksmatrikulēts (izslēgts) no augstskolas vai koledžas.
17. Sociālais dienests šo saistošo noteikumu V nodaļā 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. Pabalsta apmērs ir valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā un tiek izmaksāts katru mēnesi līdz 14. punktā
noteiktās izglītības iegūšanai.
VI. Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai
18. Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai tiek
izmaksāts līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, ja bārenis ir reģistrējies Līvānu novada
domes Pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļu jautājumu risināšanā.
19. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pirms lēmuma par pabalsta piešķiršanu
pieņemšanas apmeklē bāreni viņa dzīves vietā un aizpilda veidlapu par klienta
apsekošanu dzīvesvietā, to paraksta abas puses.
20. Ja bārenis deklarējis dzīvesvietu ārpus Līvānu novada administratīvās teritorijas,
Līvānu novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists nosūta pieteikumu par
bāreņa dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības sociālajam dienestam, kuras
atbilstošajā administratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis dzīvesvietu. Pēc
apsekošanas akta saņemšanas, Līvānu novada Sociālais dienests lemj par pabalsta
piešķiršanu.
21. Pabalsta saņemšanai bārenim papildus saistošo noteikumu 5.punktā minētajiem
dokumentiem jāiesniedz Sociālajā dienestā dzīvojamās telpas īres līguma kopija
(uzrādot oriģinālu), ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu apliecinoši
dokumenti u.c. dokumenti, kas nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu.
22. Sociālais dienests sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus, tai
skaitā īres maksu, par apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkritumu
izvešanu, kas norādīti īres līgumā, vienai personai proporcionāli attiecīgās izīrētās
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dzīvojamās telpas platībai pēc maksājumu apliecinošo dokumentu saņemšanas, vienu
reizi pusgadā.
23. Sociālais dienests informāciju par dzīvojamo telpu piedāvājumu bārenim iegūst no
Līvānu novada domes Pašvaldības palīdzības reģistru dzīvokļu jautājumu risināšanā.
24. Pabalsts tiek pārskaitīts nama apsaimniekotāja bankas kontā vai bāreņa norādītajā
bankas kontā.
VII. Pašvaldības iestāžu lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
25. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemti visi pabalsta
piešķiršanai nepieciešamie dokumenti. Sociālais dienests rakstveidā informē bāreni
par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas
kārtību.
26. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var
apstrīdēt Līvānu novada domē, bet Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
27. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Līvānu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja.
VIII. Noslēguma jautājums.
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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