Par Rīgas pilsētas
pašvaldības pabalstu aizbildņiem
RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS
Baznīcas ielā 19/23, 110. kab.
Tālr. 67105044

RĪGAS BĀRIŅTIESA
Tērbatas ielā 69
Tālr. 67037746

- informē un konsultē;
- pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu/atteikumu;
- veic pabalstu izmaksu;
- veic pārmaksāto pabalsta summu
piedziņu.

- informē un konsultē;
- pieņem lēmumu par aizbildņa (pagaidu
aizbildņa) iecelšanu, atcelšanu, atstādināšanu vai
atlaišanu no pienākumu pildīšanas;
- pieņem iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;
- pieņem norēķinu par aizbildnības pārvaldību.

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni,
pilda aizbildņa pienākumus, un aizbildnībā ir divi (vai vairāk) bērni, kuru deklarētā
pamatdzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldības teritorija.
Aizbildnim ir pienākums iesniegt Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības
pārvaldību katru gadu līdz 1. februārim.
Informēt Rīgas bāriņtiesu un Rīgas Sociālo dienestu ja:
- bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots
audzināšanā audžuģimenē;
- bērns mainījis pamata dzīvesvietu un dzīvo ārpus Rīgas vai Latvijas Republikas teritorijas;
- bērns sasniedzis 18 gadu vecumu;
- bērns miris.
Pabalsta apmērs
Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests par otro un katru nākamo aizbildnībā
esošo bērnu. Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5. datumam.
Pabalsta apmērs 60,00 EUR mēnesī (par vienu bērnu) un 50,00 EUR mēnesī aizbildnim,
kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.
Informācija sagatavota, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr. 235 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par
aizbildņa pienākumu pildīšanu”.

Plašāku informāciju par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Rīgā Jūs varat iegūt:
ZVANOT PA
 Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055
(P, 0, T, C - 9.00 - 17.00; Pt 9.00 - 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte)
 Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 (darba dienās darba laikā )
APMEKLĒJOT
Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapu: www.ld.riga.lv
2019. gada janvāris

