
26.02.2015. 

Bērna ārpusģimenes aprūpes izmaksas 

 

Aizbildnība (tikai valsts finansējums, LM budžets): 

Valsts atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54,07 euro (neatkarīgi no bērnu skaita) 

Līdzekļi bērna uzturam – no bērnu vecākiem piedzīti uzturlīdzekļi minimālajā apmērā:  

2 X 90= 180 euro (bērnam no 0 līdz 7 gadu vecumam)      vai  

2 x 108 =216 euro (bērnam no 7 līdz 18 gadu vecumam) maksā vecāki vai UGF 

Ja uzturlīdzekļi nav piedzīti, tad valsts pabalsts bērna uzturam ir 45,53 euro 

 

Audžuģimene (valsts (LM budžets) un pašvaldības finansējums): 

Valsts atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 113,83 euro (neatkarīgi no bērnu skaita) 

Pašvaldības pabalsts bērna uzturam: no 60 līdz 286 euro 

Visbiežāk izmaksā no 141-150 euro  

 

Pašvaldības bērnu aprūpes iestāde (bērnu nams) (tikai pašvaldības finansējums): 

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma cena mēnesī vienam bērnam ir no 210,80 euro (Tilžas 

internātskolas struktūrvienība „Ābeļzieds”) līdz 1097,70 euro (Jelgavas BSAC)  

Vidēji mēnesī pakalpojums vienam bērnam pašvaldībai izmaksā 582,04 euro 

 

 

Internātskolas un psihoneiroloģiskās slimnīcas 

 

Bērna uzturēšanas izmaksas internātskolā mēnesī ir no 100 euro (Daugavpils logopēdiskā 

internātskola – attīstības centrs) līdz 438,48 euro (Rīgas 5.speciālā internātpamatskola)  

Vidējās bērna uzturēšanas izmaksas internātskolā mēnesī ir 271,19 euro (IZM budžets) 

 

Psihoneiroloģiskajā slimnīcā  

Viena diena stacionārā bērnam maksā no 21,74 euro (Daugavpils PNS) līdz 50,56 euro (BKUS 

7.nodaļa ar novietni Gaiļezerā) (Veselības ministrijas budžets) 

Vidēji viena diena stacionārā izmaksā 36 euro 

Ārstēšanas kurss no 10 dienām līdz 3 mēnešiem, vidēji - 25 dienas. Vidēji 1 mēnesis izmaksā 

1080 euro. 

 

Attālums no bērnu nama līdz internātskolai 

 

Adamovas speciālā internātpamatskolā (Rēzeknes novads) mācās bērni no Tērvetes novada 

sociālās aprūpes centra „Tērvete”, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra, Dobeles 

novada ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi” 

 

Aleksandrovas internātpamatskolā (Dagdas novads) mācās bērni no Jelgavas bērnu sociālās 

aprūpes centra 

 

Ezersalas speciālajā internātpamatskolā (Ciblas novads) mācās bērni no Rīgas pilsētas Bērnu 

un jauniešu centra struktūrvienības „Vita” 

 

Rīgas Lastādijas internātpamatskola (vispārizglītojošā pamatskola) mācās bērni no Jelgavas 

novada sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centa filiāles „Eleja” un Tērvetes novada 

sociālās aprūpes centra „Tērvete” 

 

Tiskādu speciālajā internātpamatskolā (Rēzeknes novads) ir bērni no Jūrmalas bērnu nama 

„Sprīdītis” un Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centra 

 



 

Bērnu skaits internātskolās 

 

Kopējais izglītojamo skaits internātskolās, uzsākot 2014./2015. mācību gadā – 8617 

(Internātskolu (71) sniegtā informācija) 

 

Bērnu namu sniegtā informācija norāda, ka internātskolās kopumā mācās 288 bērni no bērnu 

namiem, no kuriem 198 bērni izmanto internātu. 

 

Internātskolu sniegtā informācija liecina, ka šis skaits ir lielāks - 344 izglītojamie ir bērni no 

pašvaldību bērnu namiem. No šiem bērniem 233 bērni izmanto internātu un uz bērnu namu brauc 

brīvdienās vai skolas brīvlaikā.  

 Skolas vecuma 

bērnu skaits (1.-

12.klase) 

No tiem mācas 

internātskolā un nakšņo 

internātā 

Salas novada „Bāreņu nams „Līkumi”  54 44 

Talsu novada Strazdes bērnu nams 17 8 

Daugavpils Bērnunams-patversme 

„Priedīte” 

42 23 

Daugavpils novada Naujienes bērnu 

nams 

35 14 

Tukuma novada Irlavas bērnunams 42 17 

 

Ar ko atšķiras Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) no pašvaldības bērnu aprūpes 

iestādes (bērnu nama)? 

VSAC ir valsts dibināta iestāde, kas nodrošina no valsts budžeta finansētus ilgstošas sociālās 

aprūpes pakalpojumus: 

- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem;  

- bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem; 

- bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit 

gadiem; 

 

Pašvaldības bērnu aprūpes iestāde (bērnu nams) ir pašvaldības dibināta iestāde, kas 

nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savu vecāku aprūpē 

vai bērnam tiek piemeklēta audžuģimene, vai tiek nodibināta aizbildnība, vai bērns tiek adoptēts 

vai arī bērns sasniedz pilngadību. Pašvaldības bērnu aprūpes iestādē pakalpojumi tiek finansēti 

no pašvaldības budžeta. Pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs parasti uzturas bērni no 3 gadu 

vecuma, jo jaunākiem bērniem pakalpojumu nodrošina VSAC, ir gadījumi, kad pašvaldības 

bērnu nams uzņem bērnus, kas ir jaunāki par 3 gadiem.  
 

 

 


