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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2016.gada 30.novembrī

Aizkrauklē
Lēmums Nr.241 (protokols Nr.17, 15.§)

Par bērnam sniegtā ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas
piedziņa no A. J.
Adresāts: A. J., personas kods, adrese, Aizkraukle, Aizkraukles
nov., Lv-5101
Ar Aizkraukles novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) priekšsēdētājas L.Purvinskas
vienpersonisku 2016.gada 1.augusta lēmumu Nr.1-6/28 tika pārtrauktas K. J., personas kods,
aizgādības tiesības mātei N. S. (pēc laulība šķiršanas G.), personas kods ., un tēvam A. J., personas
kods, Bērns atradās veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos un bērna turpmāka atrašanās ģimenē
var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību. N. G., savas slimības dēļ, nespēj apzināties, vadīt un
saprast savu rīcību attiecībā uz bērna aprūpi un uzraudzību. Dusmu uzplūdu brīžos, neadekvātas
rīcības brīžos apdraud bērna dzīvību un veselību. Augsts risks pastāv tajā aspektā, ka bērns, K. J.,
ir vienu gadu vecs. Bērna tēvs A. J. atsakās uzņemties rūpes par bērnu.
Ar 2016.gada 1.augusta priekšsēdētājas L.Purvinskas vienpersonisku lēmumu Nr.1-6/28 K.
J, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 23.panta otro daļu, tika ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā Ģimenes krīzes centrā “Dzeguzīte”, Iršu pagastā, Kokneses
novadā.
Ar 2016.gada 16.augusta Bāriņtiesas koleģiālu lēmumu Nr.1-6/31 neatjaunoja K.J.
pārtrauktās aizgādības tiesības mātei N. G. (pirms laulības šķiršanas S.) un tēvam A.J.
Ar 2016.gada 16.augusta Bāriņtiesas lēmumu Nr.1-6/32 tiek turpināta K. J., personas kods,
uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 22.pnata otrās daļas 2.punktu Bāriņtiesa informējusi A. J. par
pienākumu maksāt uzturlīdzekļus bērnam.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – likums) 30.panta pirmo, otro un
trešo daļu vecākiem ir pienākums samaksāt par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem. Samaksas
kārtību un apmēru nosaka Ministru kabinets. Apstāklis, ka vecāki nevar samaksāt par bērna
ārpusģimenes aprūpi, nevar būt par pamatu ārpuģimenes pakalpojumu nesniegšanai. Maksa par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem šādos gadījumos tiek segta attiecīgi no valsts vai
pašvaldības budžeta un pēc tam atgūstama no vecākiem Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā, pamatojoties uz iestādes izpildrīkojumu.
No samaksas par bērna ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem bērna vecāks tiek atbrīvots ja:
1) bērns mātei piedzimis noziedzīga nodarījuma pret dzimumneaizskaramību rezultātā
vai bērna māte atzīta par cietušo kriminālprocesā, kas uzsākts saistībā ar šāda
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un bērns nodots ārpusģimenes aprūpē uzreiz pēc
dzimšanas;
2) bērna vecāks atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
3) bērna vecākiem ir ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība garīga rakstura vai
citu veselības traucējumu dēļ;

4) bērna aprūpe tiek nodrošināta likuma 29.pantā noteiktajos gadījumos;
5) pašvaldības sociālais dienests ir sniedzis motivētu atzinumu par vecāka iesaistīšanos
savu problēmu risināšanā;
6) bērna vecāks devis rakstveida piekrišanu adopcijai.
Aizkraukles novada dome (turpmāk Dome) nav konstatējusi no likuma 30.panta trešajā daļā
minētajiem izņēmuma gadījumiem, kad būtu par pamatu A. J. atbrīvošanai no pakalpojuma
samaksas.
Saskaņā ar 2014.gada 18.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” (turpmāk – noteikumi Nr.142.)
2.punktu samaksas apmērs katram bērna vecākam mēnesī par bērnam sniegto pakalpojumu ir
Ministru kabineta bērnam noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.
2013.gada 15.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.37 “Noteikumi par minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.punkts nosaka, ka katra vecāka pienākums ir katru mēnesi
nodrošināt bērnam minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:
- katram bērna no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25% apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
- katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanas –
30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Saskaņā ar 2013.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.665 “Noteikumi par
minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi ” 2.punktu no 2016.gada 1.janvāra
minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros ir 370 euro, līdz ar to samaksas apmērs
par bērnam sniegto pakalpojumu vecumā līdz 7 gadiem, ne mazāk kā 25% apmērā no MK
noteiktās minimālās mēneša darba algas ik mēnesi, t.i. 92,50 euro (deviņdesmit divi euro 50 centi),
bet no 7 – 18 gadiem, ne mazāk kā 30% apmērā no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas ik
mēnesi, t.i. 111 euro (viens simts vienpadsmit euro un 00 centi ).
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta otrā daļa nosaka, ka visām darbībām attiecībā uz
bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai
citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāti ir
jānodrošina bērna tiesības un intereses.
Noteikumu Nr. 142 6. punkts nosaka, ka norēķinu periods ir mēnesis. Pakalpojumu samaksu
par nepilnu mēnesi aprēķina proporcionāli faktiskajam pakalpojuma saņemšanas dienu skaitam.
Pakalpojuma maksa maksājama no bērna K. J. ievietošanas brīža ģimenes atbalsta centrā,
2016.gada 1.augusta.
Ņemot vērā un izvērtējot faktiskos apstākļus un tiesiskos apsvērumus un, pamatojoties uz
Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo
daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 30.panta pirmo, otro, trešo daļu, 2014.gada 18.marta
Ministru kabineta noteikumu Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu
samaksas kārtību un apmēru” 2.,3., 4.,5. un 6.punktu, 2013.gada 15.janvāra Ministru kabineta
noteikumu Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.punktu, 2013.gada
27.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 665 “Noteikumi par minimālo mēneša algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu un 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu
Nr.656 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” 2.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars
BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS,
Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Piedzīt no A. J., personas kods, samaksu par bērnam K.J., personas kods, sniegto
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu institūcijā līdz bērna 7 gadu vecumam, sākot ar
2016.gada 1.augustu līdz 2016.gada 31.decembrim 25% apmērā no MK noteiktās minimālās
mēneša darba algas ik mēnesi, t.i. 92,50,euro (deviņdesmit divi euro un 00 centi). Sākot ar
2

2017.gada 1.janvāri 25% apmērā no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas ik mēnesi,
t.i. 95,00 euro (deviņdesmit pieci euro un 00 centi), un no bērna 7 – 18 gadiem, ne mazāk kā
30% apmērā no MK noteiktās minimālās mēneša darba algas ik mēnesi.
2.

Mainoties valstī minimālās darba algas apmēram piedzenamā summa tiks precizēta ar
pašvaldības rīkojumu.

1.

Šī lēmuma 1. punktā noteiktie maksājumi veicami līdz tekoša mēneša pēdējai dienai.

2.

Šī lēmuma 1.punktā noteiktie maksājumi veicami, ieskaitot summas Aizkraukles novada
domes bankas kontā SEB Banka, konta Nr.LV28UNLA0035900130302, norādot maksājuma
mērķi un periodu.

3.

Vērst A. J. uzmanību uz faktu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 18.marta
noteikumu Nr. 142 “Noteikumi par ārpuses aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un
apmēru” 11. un 12. punktu, parādsaistības par bērnam sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumiem tiek piedzītas bezstrīdu kārtībā.

4.

Noteikt ka kontroli par šī lēmuma 1., 2. un 3.punkta izpildi nodrošina pašvaldības Finanšu
un grāmatvedības nodaļa.

5.

Noteikt, ka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārībā.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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