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Par atbalsta bāreņiem un bez vecāku  

gādības palikušiem bērniem,  

audžuģimenēm, aizbildņiem un  

aizgādņiem iekļaušanu pašvaldību 

saistošajos noteikumos 

 

         Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 11. panta 4. punktu viena no tiesībsarga 

funkcijām ir atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināt šo 

trūkumu novēršanu jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības 

principa ievērošanu. 

         Tiesībsargs, iepazīstoties ar vairāku pašvaldību saistošajiem noteikumiem, ir 

konstatējis atšķirīgu praksi pašvaldībās, paredzot saistošajos noteikumos atbalstu 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un 

aizgādņiem. 

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” VI nodaļā ir 

noteikts atbalsts pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

pašvaldībai nosakot pienākumu to sniegt. Piemēram, piešķirt vienreizēju pabalstu 

sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei1, pabalstu ikmēneša izdevumiem2. 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 

“Audžuģimenes noteikumi” 76. punktā noteikto, audžuģimene saņem atlīdzību par 

audžuģimenes pienākumu pildīšanu un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu 

apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) 

iegādei. Pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

 
1 Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 30. punkts. 
2 Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31. punkts. 
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audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu 

ar audžuģimeni3.  

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešajā daļā noteikts, ka savu funkciju 

izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošos 

noteikumus.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešajā un ceturtajā daļā 

noteiktajam dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, savukārt, pildot deleģētās valsts 

pārvaldes funkcijas un pārvaldes uzdevumus, dome var pieņemt saistošos noteikumus 

tikai tad, ja tas paredzēts likumā vai Ministru kabineta noteikumos.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 17. punktā teikts, 

ka sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 

pamatvajadzību apmierināšanai. 

 Pašvaldībās ir atšķirīga prakse iepriekš minētā atbalsta noteikšanai saistošajos 

noteikumos. Piemēram, audžuģimenēm un bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās paredzētais atbalsts tiek iekļauts saistošajos noteikumos, kuros noteikta 

palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām personām vai sociālās palīdzības pabalsti. 

Tāpat pašvaldībās, kas īsteno brīvprātīgo iniciatīvu un atbalsta aizbildņus un 

aizgādņus, viņiem paredzētais atbalsts nereti tiek iekļauts iepriekš minētajos 

saistošajos noteikumos. Tomēr pašvaldībās ir vērojama arī atšķirīga prakse, kad 

pašvaldības iepriekš minētajām iedzīvotāju kategorijām pašvaldības noteikto atbalstu 

iekļauj saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu vai saistošajos noteikumos, kuros 

noteikts atbalsts tikai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem.   

    Tiesībsarga ieskatā, pašvaldību rīcība, iekļaujot bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem paredzēto atbalstu 

saistošajos noteikumos, kuros noteikta palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām 

personām vai sociālās palīdzības pabalsti, nav atbalstāma, jo neatbilst augstāka 

juridiska spēka normatīvajiem aktiem. Tas rada arī minētajām iedzīvotāju grupām 

sajūtu, ka viņi tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem, lai gan 

savās ģimenēs sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, tostarp bērniem.  

            Lūdzu, līdz 2019. gada 30. aprīlim sniegt viedokli par bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem 

paredzētā atbalsta iekļaušanu pašvaldības saistošajos noteikumos.  

 

 

                      Tiesībsarga pilnvarojumā 

  Bērnu tiesību nodaļas vadītāja     L.Grāvere 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

 
3 Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 76. 

punkts. 


