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KULDĪGĀ

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes
2015. gada 26. novembra
sēdē (protokols Nr.13., p.49.)
Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr.2015/18
”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar
likuma ”Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 ”Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 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. un 31.¹ punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”, (turpmāk noteikumi) nosaka pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmērus un pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, kā arī
citiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem sarežģītās dzīves situācijās, kā arī nosaka kārtību, kādā
tiek atgūtas nepamatoti izmaksātās materiālā atbalsta summas.
2.

Noteikumi nosaka šādus pašvaldības sniegtā materiālā atbalsta veidus:

2.1.
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas:
2.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ;
2.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;
2.1.4. pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai;
2.2.

audžuģimenei un aizbildnim:
2.2.1. pabalsts bērna uzturam;
2.2.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
2.2.3. vienreizējs materiālais atbalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai;

2.3.

ģimenēm (personām) sociālās intervences mērķu sasniegšanai:

2.3.1.sociālās rehabilitācijas vai sociālās situācijas risināšanai;
2.3.2. personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas;
2.4. materiālā palīdzība personas apbedīšanai.
3. Noteikumu 2.punktā minēto materiālo atbalstu sniedz, neizvērtējot ģimenes materiālo
situāciju.
4. Lēmumu par materiāla atbalsta sniegšanu vai atteikšanos to sniegt (turpmāk –lēmums)
pieņem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”, (turpmāk- Sociālais
dienests) vai Kuldīgas novada pagasta pārvalžu sociālie darbinieki, (turpmāk- sociālais
darbinieks).
2. Materiālais atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas
2.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
5. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību
sasniegušajam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā (turpmāk- bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās), ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada
bāriņtiesa.
6.

Pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
2.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir
pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par
ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.
8. Pabalstu piešķir 250 .00 euro apmērā.
2.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem
9. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai turpina studijas augstskolā
vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar
studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai
studiju programmu, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa.
10. Pabalstu piešķir viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, sākot ar
mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Par nepilnu mēnesi
pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

11. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.
12. Pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
13. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Sociālo
dienestu vai sociālo darbinieku par studiju procesa pārtraukšanu.
2.4. Pabalsts dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai
14. Tiesības saņemt pabalstu dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai ir pilngadību
sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa un ja viņš:
14.1.
nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss vai
citā kā pašvaldības palīdzība piešķirtā dzīvojamā telpā;
14.2.
nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto dzīvokļa
pabalstu.
15. Pabalsta apmērs mēnesī ir 30.00 euro un to piešķir, pamatojoties uz iesniegto īres
līgumu, un izmaksā līdz kārtējā mēneša 15. datumam. Pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad
pašvaldība pilngadību sasniegušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās piešķir
dzīvojamo platību.
3. Materiālais atbalsts audžuģimenei un aizbildnim
3.1. Pabalsts bērna uzturam
16. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenēm par bērniem, kuri ar
Kuldīgas novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi līgumu ar
Kuldīgas novada Pašvaldību.
17. Pabalstu izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
18. Pabalsta bērna uzturam piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
mēnesī.
19. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.
20. Ja bērns tiek nodots pirmsadopcijas aprūpē, pabalstu bērna uzturam pārtrauc maksāt
audžuģimenei un turpina maksāt ģimenei, kurā bērns turpmāk dzīvos līdz adopcijai vai lēmuma
par nodošanu pirmsadopcijas aprūpē atcelšanai.
3.2. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
21. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir
audžuģimenei par bērniem, kuri ar Kuldīgas bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura
noslēgusi līgumu ar Kuldīgas novada pašvaldību.
22. Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 50 % apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas.

23. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs,
apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis
līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.
3.3. Pabalsts dažādu sociālo vajadzību risināšanai
24. Reizi gadā, pamatojoties uz audžuģimenes vai aizbildņa iesniegumu, ārpusģimenes
aprūpē ievietotam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Kuldīgas novada bāriņtiesa, ir
tiesības uz vienreizēju pabalstu dažādu sociālo vajadzību risināšanai.
25. Pabalsta apmērs ir:
26.1. 180.00 euro, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nodrošina audžuģimene;
26.2. 60.00 euro, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nodrošina aizbildnis.
4. Materiālais atbalsts ģimenēm (personām) sociālās intervences mērķu sasniegšanai
4.1.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas vai sociālās situācijas risināšanai

26. Ģimenei (personām), kurām saskaņā ar sociālā darbinieka veiktu ģimenes (personas)
vajadzību novērtējumu nepieciešama materiālā palīdzība sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai
sociālās situācijas risināšanai ir tiesības uz pabalstu līdz 180.00 euro gadā.
27. Gadījumos, kad ģimene faktiski dzīvo Kuldīgas novadā un nespēj nodrošināt savu
nepilngadīgo bērnu pamatvajadzības, bet tām no ģimenes neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams
deklarēt dzīvesvietu Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā vai tā nevar iegūt
trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, piešķir
līdzekļus bērna izglītībai, veselības aprūpei vai uztura nodrošināšanai, līdz 180.00 euro gadā.
4.2.

Pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda
izciešanas

28. Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorija, ir tiesības uz
vienreizēju pabalstu 50.00 euro apmērā.
29. Personai iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanas no
brīvības atņemšanas vietas, ko apliecina izziņa vai tiesas nolēmums.
4.3.Materiālā palīdzība personas apbedīšanai
30. Personai, kura uzņēmusies tādas mirušās personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā
dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā, ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu.
31. Apbedīšanas pabalsta apmērs ir

31.1.
starpība starp 430 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu
izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, apbedīšanas piederumi, kapa
rakšanas un šķirsta nesēju pakalpojumi, ceremonijas vadītāja pakalpojumi) un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu, bet ne
vairāk kā 215.00 euro;
31.2. ja mirusi persona, par kuru netiek izmaksāts valsts noteiktais apbedīšanas
pabalsts, maksimālais pabalsta apmērs ir 250.00 euro.
32. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada
pašvaldības teritorija, bet nav piederīgo vai citu personu, kuri uzņemtos apbedīšanu, kā arī
netiek izmaksāts valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts, apbedīšana tiek organizēta par
pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojumiem.
5. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana
33. Sociālais dienests vai sociālais darbinieks pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā
materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti
izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības
uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.
34. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu lēmumā
noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen,
iesniedzot prasību tiesā.
6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
35. Sociālā dienesta vai sociālā darbinieka lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
36. Kuldīgas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
7.Noslēguma jautājums
37. Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.
2015.gada 26.novembrī

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa

