
 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

 e-pasts - dome@priekulunovads.lv 

                                                                                                         

APSTIPRINĀTI 

ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2013.gada 7.novembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.16., p.3.) 

precizēti 

         2013.gada 19.decembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.19., p.3) 

 
                                                                                                            

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18 

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar:  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

35.panta trešo, ceturto un piekto  daļu. 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu. 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu. 

 

1. Izdarīt Priekuļu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (apstiprināti 

2009.gada 30.jūlijā, Priekuļu novada domes sēdes protokols Nr.5, p.9), turpmāk tekstā  - 

noteikumi, šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt noteikumu 21.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „3000 latu” ar skaitli un 

vārdu „4269,00 euro”, 

1.2. aizstāt noteikumu 13. punktā skaitli un vārdu „40 latus” ar skaitli un vārdu „57,00 

euro”, un skaitli un vārdu „240 latus” ar skaitli un vārdu „342,00 euro”, 

1.3. aizstāt noteikumu 19.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „90 lati” ar skaitli un vārdu 

„129,00 euro”, 

1.4. aizstāt noteikumu 19.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „45 lati” ar skaitli un vārdu 

„65,00 euro”, 

1.5. aizstāt noteikumu 38. punktā skaitli un vārdu „15 lati” ar skaitli un vārdu „22,00 

euro”, 

1.6. aizstāt noteikumu 46.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „60 latiem” ar skaitli un 

vārdu „86,00 euro”, un skaitli un vārdu „120 latus” ar skaitli un vārdu „171,00 

euro”, 

1.7. aizstāt noteikumu 46.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „700 latus” ar skaitli un 

vārdu „997,00 euro”, 

1.8. aizstāt noteikumu 52.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „20 lati” ar skaitli un vārdu 

„29,00 euro”, 

1.9. aizstāt noteikumu 52.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „30 lati” ar skaitli un vārdu 

„43,00 euro”, 
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1.10. aizstāt noteikumu 52.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „40 lati” ar skaitli un vārdu 

„57,00 euro”, 

1.11. aizstāt noteikumu 52.4. apakšpunktā skaitli un vārdu „50 lati” ar skaitli un vārdu 

„72,00 euro”. 

1.12. Svītrot noteikumu VII. nodaļu   „PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM”.  

2. Saistošo noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                            M.Juzupa  

 

 

 

 

 

 


