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Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpē 
bijušajiem bērniem pēc pilngadības

13.12.2018.

Raksturojošie rādītāji

Ārpusģimenes 
aprūpē esošo 
bērnu skaits

2016.gadā – 6957

2017.gadā – 6669 

Bērnu skaits 
aprūpes iestādēs

2016.gadā  - 1261 

2017.gadā – 1037

Bērnu skaits 
audžuģimenēs

2016.gadā – 1193 

2017.gadā – 1173 Bērnu skaits 
aizbildnībā

2016.gadā – 4548

2017.gadā – 4459

Pašvaldību izmaksāto vienreizējo 
pabalstu patstāvīgās dzīves 

uzsākšanai skaits

2017.gadā – 496

2016.gadā - 436
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Ģimenes valsts pabalsts

Tiesības – jebkuram ārpusģimenes aprūpē bijušam bērnam 

• neatkarīgi no aprūpes formas (veida), kurā atradās līdz pilngadībai

• ja pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē (arī tad, ja saņem stipendiju), pabalstu 
turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai (ja nav stājies 
laulībā)

• maksā arī tad, ja mācās ārvalsts izglītības iestādē

Apmērs

• 11,38 euro

Izmaksa

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Atbalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā 
(apgādnieka zaudējuma pensija/atlīdzība par apgādnieka 
zaudējumu/valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts)

Tiesības

• pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības,
profesionālās izglītības vai augstākās izglītības iestādē un nav
vecāks par 24 gadiem

• zaudēts viens vai abi apgādnieki

Apmērs

• minimālais apmērs - 111 euro

Izmaksa

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
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Valsts garantētie uzturlīdzekļi

Tiesības

• pilngadīgai personai, kura turpina iegūt pamatizglītību, vidējo
izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, bet ne ilgāk
kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai

Apmērs

• 2018.gadā – 118,25 euro; 2019.gadā – 122,55 euro; 2020. 
gadā - 129 euro (vai divkārši – ja par abiem vecākiem)

Izmaksa

• Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA)

Iespējami citi pabalsti atkarībā veselības stāvokļa un funkcionēšanas 
ierobežojumiem 

Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija
(VBTAI)

• Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai
Apliecību izsniedz, ja bērns turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai 
augstāko izglītību (tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā)
• Psiholoģiskais atbalsts

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) 

Aktīvie nodarbinātības pasākumi: 
• darba meklēšanas atbalsta pasākumi
• karjeras konsultācijas
• skolēnu vasaras nodarbinātība ( no 15-20 gadiem)
Atbalsta pasākumi NEET grupas jauniešiem:
• “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku

nodarbinātības veicināšanai"
• Projekts «Proti un dari»
• Neformālās izglītības programmu apguve
Labklājības ministrijas īstenotais ESF projekts «Atbalsts sociālajai
uzņēmējdarbībai»

Atbalsts augstākās 
izglītības iegūšanai

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz 24 gadu vecumam:
• valsts galvojums kredītiestādei studējošā/studiju kredīta saņemšanai
• prioritāte stipendijas saņemšanai
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Turpmākie izaicinājumi

• Ģimeniskā vidē balstītas ārpusģimenes aprūpes sistēmas
attīstības veicināšana

• Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un LU 2017.-
2018.gada pētījums «Bērnu vajadzībās pamatotu
pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu
atbalsta nodrošināšanai»

• LM un Biedrības Mentor Latvia 2018.gadā uzsāktais jauniešu
atbalsta projekts «Mentoru un mājokļa atbalsts jauniešiem
pēc ārpusģimenes aprūpes»

• Esošā atbalsta pārskatīšana

• Gatavošanās nākamajam struktūrfondu plānošanas periodam

Paldies par uzmanību!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min
https://www.facebook.com/labklajibasministrija

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba
Izmantotie attēli no: www.godagimene.lv
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