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Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22. februāra 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2018 

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm”” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta  

trešo  daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra  

noteikumu  Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu 

 

1. Izdarīt Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 

„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” (apstiprināti 2013.gada 

12.decembrī, Priekuļu novada domes sēdes protokols Nr.14, p.18), turpmāk tekstā  - noteikumi, 

šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt minēto noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 

“10.Tiesības saņemt pabalstu ir 2.2.apakšpunktā noteiktajām personām. Bāriņtiesa, 

izsniedzot lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, vienlaikus informē aizbildni par 

tiesībām saņemt pabalstu”.  

 

1.2. Izteikt minēto noteikumu 24.punktu šādā redakcijā” 

“24. Pabalsta summa ir divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu 

apmērā”. 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                              E.Stapulone 

 

 

 

 

 

 

mailto:dome@priekulunovads.lv
http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=150734


 
 

 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

Konta Nr. LV07 UNLA 0004011130808 AS SEB  banka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X ,  e-pasts – dome@priekulunovads.lv 

 

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra 

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.4/2018 

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 

12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 „Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu 

ģimenēm” izstrādāti, lai  saskaņotu noteikumus ar 

2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos 

Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi”  noteiktajām normām 

un sniegtu atbalstu arī tiem aizbildņiem, kuri nedzīvo 

novada administratīvajā teritorijā. 
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz: 

1. noteikt pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam 

divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo 

uzturlīdzekļu apmērā. 

2. noteikt, ka pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir 

tiesības saņemt arī personām, kuras ar Priekuļu novada 

Bāriņtiesu lēmumu ieceltas par aizbildņiem un dzīvo citu 

novadu administratīvajās teritorijās. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Līdzekļi ir paredzēti 2018.gada budžetā. Šobrīd neviens 

novada bērns nav ievietots audžuģimenē. 2006.gada 

19.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1036 

“Audžuģimeņu noteikumi”  52.-57.punktā paredzēts daļēji 

kompensēt pašvaldību izmaksas (mērķdotācija izdevumu 

segšanai) audžuģimenē ievietota bērna uzturam sakarā ar 

pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu apmērā. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5.Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

 

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada Sociālais 

dienests un pašvaldības dome. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā aizbildņu 

ģimeņu izteiktie viedokļi Sociālajam dienestam. 

           

Domes priekšsēdētāja                                                     E.Stapulone 
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