Kā kļūt par
audžuģimeni?

Atbalsts bērnus
uzņemošām
ģimenēm

PAPILDINFO
“Vai mēs esam
tam piemēroti?”

Pieņemt
lēmumu

SAŅEMŠANĀS

Konsultācija savas dzīvesvietas bāriņtiesā vai pie Pleca.
Sarunu vakars Plecā ar citiem, kas tam gājuši cauri dalīšanās pieredzē, iejušanās, atbildes uz interesējošiem
jautājumiem.
Valsts finansējums 171 EUR (2018. gadā) + pabalsts
bērnu uzturam 215 EUR (līdz 6 gadu vecumam); 258 EUR
(no 7 gadu vecuma) + pašvaldības finansējums + citi
(brīvpusdienas, vai kļūsti par daudzbērnu ģimeni utt.) =
mēneša atbalsts.

Noskaidrot visu par
pabalstiem un atbalstu

Dokumentu sagādāšana
un iesniegšana bāriņtiesā

Pleca konsultācija, ja nepieciešama padziļinātāka
informācija un praktiski padomi pirms došanās uz
bāriņtiesu.

SAGATAVOŠANĀS
Tikšanās ar
bāriņtiesu

Bāriņtiesas atzinums
par piemērotību

Statusa
iegūšana

Nepieciešams psihologa atzinums pēc viena vai vairāku
apmeklējumu skaita. Bāriņtiesa nāks uz jūsu mājām vērtēt
dzīves apstākļus.
Apmācības ir bez maksas, ilgst 98 h, parasti 5 nedēļas
nogales, pēc tam jānokārto eksāmens.

STATUSA IEGŪŠANA
Bāriņtiesas
izvērtējums

Nepieciešama ģimenes ārsta, psihologa un narkologa
izziņas, kā arī citi dokumenti pēc vajadzības.

Apmācības +
zināšanu
pārbaude

Bāriņtiesa vai nu uzrunā ģimeni, vai arī pastāv iespēja
proaktīvi pašiem vērsties jebkurā Latvijas bāriņtiesā vai
bērnu namā, kā arī iepazīties ar VBTAI publiski pieejamo
bērnu sarakstu.

Bāriņtiesas lēmums par
bērna ievietošanu ģimenē

SATIKŠANĀS
Tikšanās
ar konkrēto
bērnu

Izlemt, vai esat gatavi dot ģimeni konkrētajam bērnam.

Bāriņtiesa piedāvā
kļūt par ģimeni
konkrētam bērnam

Sniegt informāciju
bāriņtiesā
par bērna attīstību

Līgums ar
pašvaldību

BĒRNS ĢIMENĒ
Nokārtot
dokumentus
finansējuma
saņemšanai

Uzturēt bērna
saikni ar
bioloģisko
ģimeni

Līgumā tiks ietverta informācija par pašvaldības
finansēto uzturnaudu bērnam/-iem.
Lai saņemtu audžuvecāku atlīdzību, jāraksta iesniegums
VSAA.
Pirmā atskaite 5 dienas pēc bērna nonākšanas ģimenē,
katra nākamā ik pēc 6 mēnešiem.

LAIMĪGI KOPĀ

Līdz šķiršanās brīdim bērns paliek audžuģimenē
Iespējamie šķiršanās veidi ir:

Bērns atgriežas
bioloģiskajā ģimenē
Šajos gadījumos bērns audžuģimenē bijis aptuveni
1 gadu, notikušas regulāras tikšanās ar bioloģisko
ģimeni, pieņemts bāriņtiesas lēmums, kas atjauno
vecākam/-iem aizgādības tiesības).

Bērns kļūst juridiski brīvs un ir pieejams
adopcijai jums vai kādai citai ģimenei.
Audžuģimenei adoptēt bērnu ir priekšroka.

Bērns nokļūst
aizbildņu ģimenē

Ja ir interese kļūt par audžuģimeni, ir radušies jautājumi vai nepieciešama palīdzība,
zvani pa tālruni 29119938 vai raksti info@plecs.lv.
Iesaisties Pleca kustībā www.plecs.lv un facebook.com/plecs.lv

