Materiālā atbalsta veidi
audžuģimenei:
 Pabalsts bērna uzturam 114,00 euro
mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto
bērnu.
 Pabalsts bērna apģērba un mīkstā

inventāra iegādei 57,00 euro mēnesī
par katru audžuģimenē ievietoto bērnu.
Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu,
apavus
un
citas
bērna
aprūpei
nepieciešamās lietas.

Materiālā atbalsta veidi bārenim
un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības:
 Vienreizēji pabalsti:
o Pabalsts
patstāvīgas
dzīves
uzsākšanai divu valstī noteiktā
sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā.
Valsts
sociālā
nodrošinājuma
pabalsta apmērs 2015.gadā ir: vispārējā
gadījumā - 64,03 eiro mēnesī un
invalīdiem kopš bērnības - 106,72 eiro
mēnesī.

o Pabalsts sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei 250,00
euro.

 Ikmēneša pabalsti:
ikmēneša izdevumiem
viena valstī noteiktā sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā

o Pabalsts

ar
mēnesi,
kurā
saņemti
visi
nepieciešamie dokumenti.
Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam,
kurš sekmīgi mācās vispārējā vai
profesionālās
izglītības
iestādē,
augstskolā vai koledžā.
o Pabalsts īres izdevumu segšanai
īres līgumā noteiktās izīrētāja īres
maksas apmērā bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam
līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai vai,
kurš
pretendē
uz
pašvaldības
dzīvojamo telpu un ir piereģistrēts
reģistrā dzīvokļa saņemšanai.
o Dzīvokļa pabalsts ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistītu izdevumu
segšanai (ne vairāk kā par 20 m2 no
dzīvojamās telpas kopējās platības):
 par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti
veicamajām
dzīvojamās
mājas
pārvaldīšanas darbībām – saskaņā ar īres
vai pārvaldīšanas līguma nosacījumiem,
bet ne vairāk kā 1,00 euro par 1 m2 un 20
m2;
 par gāzi – ne vairāk kā 4,00 euro par 1
m3 un ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;
 par gāzes balonu (ar tilpumu 27 litri) –
iegādes vai uzpildes izmaksas 2 reizes
kalendārajā gadā;

 par elektroenerģiju – ne vairāk kā 50
kWh izmaksas mēnesī;
 par ūdens patēriņu (auksto, karsto) –
atbilstoši
izmaksu
apliecinošā
dokumenta summai vai, ja dzīvoklī ir
ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens
skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā
0,75 euro par 1 m3 mēnesī un ne vairāk
kā 2 m3 izmaksas mēnesī;
 par kanalizāciju un asenizāciju – ne
vairāk kā 1,64 euro par 1 m3 un ne
vairāk kā 2 m3 izmaksas mēnesī;
 par atkritumu apsaimniekošanu – ne
vairāk kā 2,00 euro mēnesī;
 par apkuri vai siltumenerģijas resursu
iegādi – ne vairāk kā 1,20 euro par 1 m2;
 kurināmā iegādei – 40,00 euro 1 reizi
kalendārajā gadā.

bērnam personiskiem
izdevumiem – 15 % no valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēra katru mēnesi.

o Pabalsts

Pabalstu piešķir bērnam, kuram deklarētā
dzīvesvieta ir Kārsavas novada pašvaldība un
kurš ir ievietots internātpamatskolā, un kuram
nav iecelts aizbildnis.

Materiālais atbalsts aizbildnim:
 Pabalsts aizbildnim 70,00 euro par
katru aizbildnībā esošu bērnu 1 reizi
kalendārajā gadā.

Materiālo atbalstu var saņemt:
 audžuģimene

par katru audžuģimenē
ievietoto bērnu, kurš ar Kārsavas novada
bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē, un
kura ir noslēgusi līgumu ar Kārsavas novada
pašvaldības Sociālo dienestu;

 pilngadību sasniedzis bārenis un

bez vecāku gādības palikušais bērns
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja
lēmumu par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu
pieņēmusi Kārsavas novada bāriņtiesa;

 aizbildnis, kuru par bērna aizbildni iecēlusi
ar lēmumu Kārsavas novada bāriņtiesa, par
katru aizbildnībā esošu bērnu.

Materiālā atbalsta saņemšanas kārtība
Lai
saņemtu
materiālo
atbalstu,
personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz:
 iesniegums;

Kārsavas novada pašvaldības

Sociālā dienesta darbinieki.
Kārsavā:
vadītāja Andžela Malakāne,
tālrunis 65733245, 26682737
e-pasts: socialie@karsava.lv
vadītājas vietniece Genovefa Strode,
tālrunis 65733245, 26682737
e-pasts: karsavassocnod@inbox.lv
sociālās palīdzības organizatore Tatjana
Rakicka, tālrunis 65733245, 26682737
e-pasts: karsavassocnod@inbox.lv
sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm ar
bērniem Inese Lele, tālrunis 26648884
e-pasts: karsavassocnod@inbox.lv
lietvede Lienīte Borina,
tālrunis 65733245, 26682737
e-pasts: karsavassocnod@inbox.lv

lēmuma
aprūpes

 pilngadību sasniegušajam bērnam pēc
ārpusģimenes aprūpes izziņa no izglītības
iestādes ar norādi, ka sekmīgi apgūst
attiecīgo izglītības programmu;
 īres un/vai apsaimniekošanas līguma
kopija, kurā ir noteikta izīrētāja īres maksa;
 ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu
maksājumu kvītis par iepriekšējo mēnesi.

Kārsavas novada
pašvaldības

Sociālais dienests

Goliševā:
sociālās palīdzības organizatore Tatjana
Golubova, tālrunis 65728022, 28300762
e-pasts: goliseva@karsava.lv

Mežvidos:

 citi attiecīgā materiālā pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 Kārsavas novada bāriņtiesas
noraksts par ārpusģimenes
izbeigšanu;

Informāciju par sociāliem jautājumiem
Jums sniegs

sociālais darbinieks Dace Rancāne,
tālrunis 28311560, e-pasts: dace_rancane@inbox.lv

Mērdzenē:
sociālais darbinieks Ināra Sarkane,
tālrunis 65722225, 29394177
e-pasts: inara.sarkane@inbox.lv

Salnavā:
sociālās palīdzības organizatore Veneranda
Kalve, tālrunis 65707363, 26431755
e-pasts: venerandakalve@inbox.lv
Kontaktinformācija
Adrese: Vienības iela 53, Kārsava,
Kārsavas novads, LV–5717
Tālrunis: 65733245, 26682737
Fakss: 65796477
E-pasts: socialie@karsava.lv
karsavassocnod@inbox.lv
Internetā: www.karsava.lv

MATERIĀLAIS ATBALSTS
bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem
bērniem, audžuģimenēm
un aizbildņiem

Kārsavas novadā

(spēkā no 19.03.2015.)

