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Sociālās garantijas bērniem 

bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem 

Balvu novadā

Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta 
vadītājas p. i. Ligita Zelča 

13.12.2018.

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem

Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam tiek 

piešķirts:

 vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu sociālo
nodrošinājuma pabalstu apmērā (128,00 EUR, bērnam invalīdam kopš
bērnības pabalsta apmērs ir 213,44 EUR );

 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
vienas Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.
Pabalsts var tikt izsniegts arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
veidā (430,00 EUR).

 Ja pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē vai turpina studijas augstskolā vai koledžā,
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus attiecīgo kvalifikāciju vai izglītību
apliecinošus dokumentus, un sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības
programmu, tiek piešķirts pabalsts ikmēneša izdevumiem 25 % apmērā
no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas katru
mēnesi (107,50 EUR).
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Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam tiek 

piešķirts:

 dzīvokļa pabalsts no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu

vecuma sasniegšanai. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu,

kam pievieno dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu un

izdevumu apliecinošu dokumentu par dzīvojamās telpas lietošanu un

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu kopijas,

uzrādot oriģinālus. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā

Sociālajā dienestā jāiesniedz attiecīgi grozījumi vai jauns īres līgums.

Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā minētos

dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar

dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam

vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar

dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam, bet ja tas nav iespējams,

pabalstu izmaksā bārenim.

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvi un aprēķināšanas kārtība

1. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību. 

2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai šādā apmērā:

2.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām 

pārvaldīšanas darbībām) – 0,30 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo 

summu;

2.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai 

nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām):

2.2.1. apkures nodrošināšanai: siltumenerģijai – 1,50 euro par 1 m2 mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 

31.martam ieskaitot, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu, vai kurināmā iegādei – nepārsniedzot 270 euro gadā;

2.2.2. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – 3,00 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3 mēnesī;

2.2.3. elektroenerģijai – līdz 50 kWh mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

2.2.4. aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – 2.00 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3 mēnesī un 

nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

2.2.5. gāzei – līdz 2 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

2.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 2,00 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu.

3. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa 

pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā 

esošo pabalsta pieprasītāja skaitu.

4. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītāj, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs 

saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz 

īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

5. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas lietošanu, kā arī izdevumus, kas 

saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu. 
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Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, 

 kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, var saņemt apmaksātu

ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā. Minētā

palīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot ģimenes ienākumus, bet pamatojoties

uz iesniegumu. Maksām par ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti

pirmsskolas izglītības iestādei, saskaņā ar tās piestādīto rēķinu.

 kas apmeklē vispārizglītojošās mācību iestādes, un gadījumos, kad bērns

apgūst arodizglītību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, var saņemt

apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs ne vairāk kā 1,40 EUR

apmērā dienā. Minētā palīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot ģimenes

ienākumus, bet pamatojoties uz iesniegumu. Maksām par ēdināšanu

piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam,

saskaņā ar piestādīto rēķinu. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts

ēdināšanas pakalpojums, pabalsts pusdienu apmaksai var tikt izmaksāts

skaidrā naudā par faktiskajām apmeklējuma dienām.

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, 

 Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ar bāriņtiesas

lēmumu ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas

institūcijā un apgūst arodizglītību, var saņemt apmaksātu ēdināšanu

saskaņā ar faktiskajām apmeklējuma dienām un faktiskajiem

izdevumiem, bet ne vairāk kā 4,00 EUR dienā. Minētā palīdzība tiek

piešķirta pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu un sociālā

darbinieka atzinumu. Maksām par ēdināšanu piešķirtie līdzekļi tiek

pārskaitīti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar piestādīto

rēķinu vai, ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas

pakalpojums, pabalsts tiek izmaksāts bērna likumiskajam pārstāvim.
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Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, 
 kas pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācību

programmu vai apmeklē vispārizglītojošās mācību iestādes, un gadījumos,
kad bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai apgūst arodizglītību, ja sekmīgi
apgūst attiecīgo izglītības programmu un nepārkāpj sabiedriskās kārtības
noteikumus, var saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ne vairāk kā
35,00 EUR/gadā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu, kam
pievienoti izdevumus apliecinoši dokumenti.

 kuri mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolās (mūzikas skola,
mākslas skola, sporta skola), var saņemt pabalstu mācību maksas izdevumu
apmaksai 100% apmērā. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz
iesniegumu, pārskaitot izglītības iestādei vai izmaksājot pabalsta
pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem
dokumentiem.

 Pašvaldība piešķir arī ikgadēju veselības aprūpes pabalstu - ārstēšanās,
rehabilitācijas, medikamentu un optisko briļļu iegādei līdz 120,00 EUR, kuru
izmaksā pēc nepieciešamības, pamatojoties uz ģimenes ārsta vai speciālista
atzinumu un pievienotajiem maksājumus apliecinošiem dokumentiem.

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem vai 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Pabalsts audžuģimenēm

 Audžuģimenēm tiek piešķirts pabalsts bērna bāreņa vai bez

vecāku gādības palikuša bērna uzturam divkāršā Ministru

kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā
✓ bērni vecumā no 0 gadiem līdz 6 gadu vecuma 215,00 EUR

✓ bērni vecumā no 7 gadiem līdz 17 gadu vecuma 258,00 EUR

 Audžuģimenēm tiek piešķirts vienreizējs pabalsts bērna bāreņa

vai bez vecāku gādības palikuša bērna apģērba un mīkstā

inventāra iegādei 45,00 EUR apmērā. Pabalsts var

tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo

lietu veidā.
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Psihosociālais atbalsts bērniem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 Sociālā darbinieka konsultācijas, individuālās psihologa konsultācijas.

 Motivācijas grupas nodarbības „Veselīgs dzīvesveids”. Notiek vienu reizi
mēnesī, ar mērķi izglītot par alkohola kaitīgo ietekmi uz organismu un
apkārtējiem, par problēmas atzīšanu un risināšanas iespējām.

 Psihosociālās korekcijas grupa pusaudžiem un jauniešiem - preventīvais
darbs. Notiek vienu reizi mēnesī, ar mērķi izglītot atkarību profilaksē,
konfliktu risināšanā, agresivitātes mazināšanā, emocijas un to izpausme, ētikas
pamatvērtības, pašvērtējums un personības izaugsme.

 Individuālās konsultācijas jauniešiem par atkarību izraisošām vielām,
līdzatkarību veidiem, vielām, to kaitīgumu, sekām un risināšanas iespējām (6
konsultācijas). Konsultē sabiedrības veselības speciālists.

 Ikdienas sociālo prasmju apgūšanas grupu nodarbības “Pavards”. Notiek
vienu reizi mēnesī.

 “Jauno un topošo māmiņu pašpalīdzības grupa”. Notiek vienu reizi
mēnesī.

 Iespēja bez maksas saņemt Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta
juriskonsulta konsultācijas.

Papildus atbalsts un palīdzība bērniem 

bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem ar īpašām vajadzībām
Balvu novada pašvaldībā jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kuri uzsāk 
patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas ir pieejami šādi 
pakalpojumi: 

 grupu dzīvoklis personām ar garīga rakstura saslimšanām, asistenta 
pakalpojums, 

 transporta pakalpojums personām ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, 

 aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, 

 sabiedrības veselības speciālista konsultācijas un sociālā darbinieka 
konsultācijas. 

 Sociālā dienesta Dienas centrā – medicīnas māsas, friziera, veļas 
mazgāšanas un dušas pakalpojums.

 Papildus augstāk minētajam atbalstam, jaunietis ar īpašām vajadzībām var 
saņemt sociālo palīdzību saskaņā ar Balvu novada Domes 2015. gada 
12.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 “Par papildus palīdzību 
Balvu novadā”. 
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Dzīvojamo telpu izīrēšana 
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem

 Dzīvojamā platība tiek nodrošināta uzreiz pēc vajadzības, ja nav

uzreiz brīva pašvaldībai piederošā dzīvokļa, tiek piedāvāts izīrēt

sociālo dzīvokli.

 Pašvaldība dzīvojamās telpas pirms izīrēšanas remontē, izīrētas tiek

dzīvošanai atbilstošas telpas.

 Dzīvojamās telpas īres līgums pirmreizēji tiek slēgts uz 6 mēnešiem

(atbilstoši saistošajiem noteikumiem) ar tiesībām pagarināt.

Pagarinot īres līgumu, Dzīvokļu komisija vērtē kā tiek maksāta īre

un komunālie maksājumi un nosaka termiņu līdz 3 gadiem ar

tiesībām pagarināt īres līgumu.

Jautājumi, komentāri…

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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