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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 
 2019.gada 28.martā                                            Nr.4/2019 

APSTIPRINĀTI 

ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2019. gada 28.marta sēdes lēmumu 

 (protokols. Nr.3, 39.p) 

PRECIZĒTI 

Priekuļu novada pašvaldības domes 

2019.gada 23.maija sēdes lēmumu 

 (protokols Nr. 5. 39.p.) 

 

Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Priekuļu novada pašvaldības (turpmāk –    

pašvaldība) pabalsta apmēru aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem vai pagaidu aizgādņiem 

(turpmāk – pabalsts), kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.  

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni 

(turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju (turpmāk –aizgādnībā 

esoša persona), ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu novada administratīvā 

teritorija.  

3. Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30,00 euro mēnesī. 

4. Ja aizgādnībā esošai personai ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek izmaksāts vienam aizgādnim. 

5. Priekuļu novada bāriņtiesa, ieceļot aizgādni aizgādnībā esošai personai, rakstveidā informē to par 

tiesībām saņemt pabalstu. 

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais 

dienests). 

 

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība 

7. Pabalsta saņemšanai, aizgādnis  var iesniegt elektroniski, aizpildot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu 

un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu: 

socialais.dienests@priekulunovads.lv vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”  

portālā www.latvija.lv, vai uzrādot personu apliecinošu dokumentu personīgi iesniedzot to Dienestā. 

Papildus informāciju lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests iegūst no 

bāriņtiesas.  

8. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem: 

8.1. par pabalsta piešķiršanu; 

8.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu, lēmumā 

norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

9. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 
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10. Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 15.datumam, pārskaitot pabalsta summu  

aizgādņa iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. 

11. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no Noteikumu 3.punktā 

noteiktā pabalsta apmēra. 

12. Svītrots  (Ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)      

13. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darba dienu laikā rakstveidā informēt Sociālo 

dienestu, ja aizgādnībā esošā persona: 

13.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada administratīvās teritorijas; 

13.2. ievietota institūcijā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē; 

13.3. atgriezusies dzīvesvietā no institūcijas vai ārstniecības iestādes; 

13.4. mirusi. 

14. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par Noteikumu 13.punktā minētajiem apstākļiem, bet ir 

saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums atmaksāt pašvaldībai nepamatoti saņemto pabalsta summu. 

Neizpildes gadījumā nepamatoti saņemto pabalsta summu piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197) 

15. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis līdz kārtējā gada 

1.februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību. Sociālais 

dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par 

aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja aizgādnis norēķina iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, 

pabalsta izmaksu atsāk no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu. 

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja: 

16.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada administratīvās 

teritorijas;  

16.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi; 

16.3. bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa 

pienākumu pildīšanas;  

16.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atceļ rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu aizgādnību vai 

beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu. 

17. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par Noteikumu 16.3. apakšpunktā 

minēto lēmumu pieņemšanu. 

18. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa pārtraukta vai izbeigta noteikumu 13.punktā minētajos gadījumos, 

izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteikumu 3.punktā noteiktā pabalsta apmēram. 

(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197) 

 

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo aktu 

apstrīdēšanas komisijā. 

20. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājums 
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, likuma „Par pašvaldībām” 45. panta 

noteiktajā kārtībā. 
 

 

Domes priekšsēdētāja   (paraksts)       E. Stapulone 
 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums 

Priekuļu novada pašvaldības 

2019.gada  28. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019 

“Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem” 

 

 
Vārds, uzvārds……………………………............. Personas kods ……………………………. 

 

Adrese: Priekuļu novada, ……………………….......................................................................... 
                            (pagasts, ielas/mājas nosaukums, dzīvokļa numurs) 

 

Telefona Nr. …………………… ………E-pasta adrese …………………………………….... 

 

 

Priekuļu novada Sociālajam dienestam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

IESNIEGUMS-APLIECINĀJUMS 
par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem 

 

Priekuļu novada .................................  pagastā 

 

20 ___ g. ____.  _____________                                            
 

Lūdzu piešķirt pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu saskaņā ar 20___. gada 

____. _____________ ____________________ bāriņtiesas lēmumu Nr.______ 

 

Ar savu parakstu uz šī iesnieguma apliecinu, ka triju darba dienu laikā rakstveidā informēšu Sociālo 

dienestu, ja aizgādnībā esošā persona: 

 

 mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada administratīvās teritorijas; 

 ievietota institūcijā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē; 

 mirusi. 
 

 

Priekuļu novada Sociālais dienests ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo 

iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 

27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību. 
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit  norādīto datu apstrādes laiku, kā arī 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes 

nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu 

datu dzēšanu. 

 
* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai 

iesniegts, izmantojot   e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. 

 

 

20   . gada    .    
(paraksts, paraksta atšifrējums) 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019 

 „Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem” 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

  Saskaņā ar Civillikuma 355.pantu aizgādņus pār pilngadīgajiem pēc 

tiesas sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņtiesa. Bāriņtiesa par aizgādni var 

iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai 

kādu no tuvākajiem radiniekiem. Par pienākumu pildīšanu aizgādņi 

nesaņem nekāda veida atlīdzību vai materiālu atbalstu ne no valsts, ne 

no pašvaldības.  

  Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu 

personas, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem pilngadīgai 

personai, apzinīgi pildīt savus pienākumus, ir nepieciešams ieviest jaunu 

pašvaldības materiālā atbalsta veidu – pabalstu aizgādnībā esošo 

pilngadīgo personu aizgādņiem un pieņemt jaunus saistošos noteikumus 

(turpmāk – Noteikumi).  

  Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma “Par 

pašvaldībām” 43. panta trešās daļas.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts.  

 

  Tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par 

aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja aizgādnībā esošā 

persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā.  

   Pabalsta apmērs ir 30 euro mēnesī.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

   Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu.  

Šobrīd Priekuļu novadā ir 9 aizgādņi. 2019. gada pašvaldības budžetā 

šim mērķim ieplānoti 2500 EUR;  2020.gadā nepieciešami – 3600 EUR 

   Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo 

institūciju kompetenci.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

   Mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir Priekuļu novada pašvaldībā deklarētās un dzīvojošās 

personas, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ir ieceltas par pilngadīgas 

personas aizgādni.  

   Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības 

vidi.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā ir 

Priekuļu novada Sociālais dienests.  

   Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības 

privātpersonai pabalsta saņemšanai.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu izstrādes gaitā ir uzklausīta potenciālo un esošo aizgādņu 

vēlme pēc pašvaldības palīdzības aizgādņiem, kā arī bāriņtiesas 

darbinieku viedoklis. 

 

Domes priekšsēdētāja                      E. Stapulone 
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