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Labklājības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu 
projektu “Kārtība, kādā no valsts 
budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības 
izdevumus par nepilngadīgas 
personas bez pavadības izmitināšanu 
bērnu aprūpes iestādē vai 
audžuģimenē” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz 
pašvaldības izdevumus par nepilngadīgas personas bez pavadības 
izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē” (turpmāk – MK 
noteikumi) un izsaka šādus iebildumus: 

1. Nosacījumi pašvaldības izdevumu kompensēšanai par nepilngadīgas 
personas bez pavadības izmitināšanu ir noteikti Patvēruma likuma 9. panta 
astotajā, devītajā un desmitajā daļā, līdz ar to MK noteikumu 7. punktu 
nepieciešams izteikt šādā redakcijā: 

“7. Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas ministrija 10 
darba dienu laikā pārbauda atbilstoši Patvēruma likuma 9. panta astotajai, 
devītajai vai desmitajai daļai pašvaldībai pienākošās finansējuma par 
nepilngadīgu personu izmitināšanu bērnu aprūpes iestādēs vai audžuģimenēs 
aprēķinu un pieņem lēmumu par šo izdevumu segšanu, pārskaitot naudas 
summas pašvaldības norādītajā kontā, vai atsaka izmaksu segšanu, ja nav 
ievērotas Patvēruma likumā, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā vai šajos noteikumos noteiktās prasības, norādot atteikuma 
pamatojumu.” 

 
2. Atbilstoši Patvēruma likuma 9. panta devītās daļas redakcijai 

anotācijas 2. daļas 7. rindkopu nepieciešams izteikt šādā redakcijā: 
“Tāpat arī paredzēta gan kārtība, gan arī termiņš, kādā ministrija izvērtē 

pašvaldības pieprasījumu un pieņem lēmumu izmaksāt vai atteikt izmaksu 
segšanu Patvēruma likuma 9. panta astotajā un devītajā daļā noteiktajā 



 

 

2 
apmērā. Proti, par izmitināšanu bērnu aprūpes iestādē – tādā apmērā, kas 
atbilst iepriekšējā gada vidējiem izdevumiem par viena bērna uzturēšanu 
vienu dienu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
savukārt, ja nepilngadīgais tiek ievietots audžuģimenē, – tādā apmērā, kas 
atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālajam uzturlīdzekļu apmēram, 
ko katram no vecākiem ir pienākums nodrošināt bērnam, proporcionāli 
audžuģimenē pavadīto dienu skaitam”. 
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