INFORMĀCIJA AUDŽUĢIMENĒM
Pašvaldības atbalsts
Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei
163,63 EUR
kalendārajā gadā
Pabalsts bērna uzturam katram bērnam
322,50 EUR
audžuģimenē mēnesī
Rīgas pilsētas pašvaldības atlīdzību
par audžuģimenes pienākumu
213,43 EUR
pildīšanu

Rīgas pilsētas pašvaldības
pabalstus un pašvaldības
atlīdzību var saņemt
audžuģimene - ģimene vai
persona, kura ieguvusi
audžuģimenes statusu un kurā
ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir
ievietots bērns.

Audžuģimene

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu
pildīšanu (mēnesī):
1 bērns - 171 EUR;
2 bērni - 222,30 EUR;
3 un vairāk bērni - 273,60 EUR.

Valsts
atbalsts

Sociālās apdrošināšanas iemaksas.
No 171 EUR mēnesī:
pensiju apdrošināšanai;
invaliditātes apdrošināšanai;
apdrošināšanai pret bezdarbu.

Specializētā
audžuģimene
Krīzes audžuģimene –
(jebkurā diennakts
laikā uzņem bērnu, kas
šķirts no ģimenes)
Audžuģimene bērnam
ar invaliditāti

Ā rp u s ģ ime n e s a p rū p e s
a t b a l s t a c e n t ri R īg ā
Sniedz emocionālu un praktisku atbalstu ģimenēm, nodrošina sociālā darbinieka,
psihologa un citu ģimenei nepieciešamo speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas,
mācības un ikgadējo zināšanu pilnveidi.
Nodibinājums "Sociālo
pakalpojumu aģentūra"
centrs "Dūja"

Latvijas SOS
Bērnu ciematu asociācija
centrs "AIRI vecākiem"

Kristīgās alianses bāreņiem
ģimeņu atbalsta centrs
"TILTS"

Latvijas Audžuģimeņu
biedrībs atbalsta centrs
"Dzeguzēns"

Klostera iela 4
Tālr. 62005081
centrsduja@agentura.lv
www.krize.lv

A.Čaka iela 83/85-31/32
Tālr. 27774407
guna.makarova@sosbca.lv
www.sosbernuciemati.lv

Mārupes iela 16
Tālr. 29130210
palidzibareniem@gmail.com
www.palidzibareniem.lv

Pērnavas iela 62
Tālr. 29641139
labiedriba@gmail.com
www.labiedriba.lv

Rīgas bāriņtiesa
Tērbatas iela 69
t ā l r. 6 7 1 0 5 5 6 6
- informē un konsultē;
- pieņem lēmumu par
bērna ievietošanu un
izņemšanu no
audžuģimenes;
- sniedz informāciju
audžuģimenei par
tiesībām un pienākumiem.

Rīgas Sociālais dienests
Baznīcas iela 19/23
t ā l r. 6 7 1 0 5 0 4 4
- informē un konsultē;
- noslēdz līgumu par bērna
ievietošanu audžuģimenē;
- veic atlīdzības
un pabalstu izmaksu;
- veic sociālo darbu ar bērna
bioloģisko ģimeni un sniedz
atbalstu audžuģimenei.

Nodibinājums "Fonds PLECS"
Senču iela 4
tālr. 29119938
- kustība, kura strādā, lai ikvienam
bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt
ģimenē, radot pārmaiņas sistēmā,
likumos un sabiedrībā;
- sniedz emocionālu un praktisku
atbalstu bērniem un ģimenēm, kuras
gatavojas uzņemt vai jau ir uzņēmušas
ģimenē bērnu.

Plašāka informācija pa bezmaksas
informatīvo tālruni
8000 5055

www.ld.riga.lv

