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APSTIPRINĀTI 

Priekuļu novada pašvaldības domes  

10.06.2010. sēdē, protokols Nr.10 
                                                                                                            

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 

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

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

pabalstiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

1.daļas 7.punktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu,  43.panta 

1.daļas 13. punktu. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

35.panta 3., 4. un 5. daļu. 

 Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu. 

 

 

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. Izteikt noteikumu  2.punkta apakšpunktus jaunā redakcijā: 

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašumi, izņemot Ministru 

kabineta noteikumos noteikto;  

2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

2.3.tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 

pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

2.4.persona ir reģistrējusies nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

meklētājs, izņemot normatīvajos aktos minētos gadījumus. 

2. Noteikumu 4.punktā  vārdus „17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” aizstāt ar vārdu 

„noteikumiem”. 

3. Izslēgt noteikumu  5.punktā  vārdus „bet ģimenei izmaksājamais pabalsta maksimālais 

apmērs vienā mēnesī nedrīkst pārsniegt trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmēru, kas noteikts uz attiecīgā gada 1.janvāri”. 

4. Izteikt noteikumu 6.punktu jaunā redakcijā: 

„6. Pabalstu piešķir šajos noteikumos noteiktajām personām vai ģimenei 

(mājsaimniecībai), lai sniegtu materiālu atbalstu dzīvokļa  īres/apsaimniekošanas, 

apkures maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem un maksājumu par 
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patērēto elektroenerģiju daļējai segšanai.” 

5. Izslēgt noteikumu 7.punktu. 

6. Papildināt noteikumu 9.punkta tekstu aiz vārdiem „X – nepieciešamais ienākums, kuram 

jāpaliek” ar vārdiem „personas rīcībā”, un tekstu aiz vārdiem „K – faktiskās īres maksas 

un maksas par pakalpojumiem”   ar vārdu „summa”; 

7. Noteikumu 10.1. apakšpunktā aizstāt ciparu „50” ar ciparu „40”. 

8. Noteikumu 10.2. punktā tekstu „30% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās 

algas valstī” aizstāt ar tekstu „valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

apmērā.” 

9. Noteikumu 10.3. apakšpunktā aizstāt ciparu „60” ar ciparu „50”.  

10. Izslēgt noteikumu 11.punktu. 

11. Noteikumu 12.punktā vārdus „apkures sezonā” aizstāt ar vārdiem „attiecīgā kalendārā 

gada laikā.”  

12. Papildināt noteikumu 13.punkta tekstu aiz vārda „(mājsaimniecībai)”  ar tekstu „un 

attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsniedzot 180 latus ģimenei (mājsaimniecībai).”  

13. Papildināt noteikumu 14.punkta tekstu aiz vārda „sniedzējiem,” ar vārdiem „vai 

elektroenerģijas piegādātājam”. 

14. Izslēgt noteikumu 15.punktā tekstu „tai skaitā nodarbinātību veicinoši pasākumi.” 

15. Izslēgt noteikumu 17.punktu. 

16. Papildināt noteikumu 18.punktā tekstu aiz vārda „iegādei” ar vārdiem ”ja īpašumā nav 

meža”. 

17. Izteikt noteikumu 19.punktu jaunā redakcijā: 

„19.Kurināmā pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs personai vai ģimenei 

(mājsaimniecībai) kalendārajā gadā ir 60 lati.” 

18. Izslēgt noteikumu 22.punktā vārdus „tai skaitā nodarbinātību veicinoši pasākumi.” 

19. Izslēgt noteikumu 23.punktā vārdus „apkuri un” un papildināt 23.punktā tekstu aiz 

vārdiem „komunālajiem pakalpojumiem” ar vārdiem „un elektroenerģijas piegādi”, un 

aiz vārdiem „var pārskaitīt” ar vārdiem  „iepriekš minēto”. 

20. Izteikt noteikumu VII.nodaļu „Pabalsts audžuģimenēm” jaunā redakcijā:  

„VII.    Pabalsts audžuģimenēm 

27. Pabalstu audžuģimenei piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par bērniem, 

par kuru ievietošanu audžuģimenē lēmumu pieņēmusi Priekuļu bāriņtiesa vai 

Liepas bāriņtiesa, un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms lēmuma 

pieņemšanas bija Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

28. Pašvaldība izmaksā audžuģimenē ievietotam bērnam normatīvajos aktos noteiktos 

pabalstus šādā apmērā: 

28.1. pabalstu bērna uzturam 60 lati apmērā mēnesī vienam bērnam; 

28.1. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 40 latu apmērā mēnesī vienam 

bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei mantiskā veidā. 

29. Pabalstu audžuģimenei piešķir par kārtējo mēnesi. 

30. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam. 

31. Audžuģimenēm ir pienākums sniegt pašvaldībai pārskatu par pabalsta apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei izlietojumu. 

32. Pārskatu par saņemtā pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu 

audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā vienu reizi sešos mēnešos. Pārskata 

formu nosaka sociālais dienests.” 
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21. Noteikumu  35.punktā  vārdus „Pabalsta izmaksa”  aizstāt ar vārdiem „Brīvpusdienu 

apmaksa” 

22. Noteikumu 37.punktā  ciparu „20”  aizstāt ar ciparu „19” un papildināt 37.punkta 

tekstu aiz vārda „vecumu” ar vārdiem „un nav stājies laulībā.” 

23. Noteikumu 38.punktā  procentu apzīmējumu „%” aizstāt ar vārdu „lati” un izslēgt 

vārdus „apmērā no attiecīgajā gadā spēkā esošās minimālās darba algas valstī.” 

24. Noteikumu 41.punktā  vārdu „oktobrim” aizstāt ar vārdu “septembrim.” 

25. Izslēgt noteikumu 42.punktu. 

26. Izslēgt noteikumu 44.punkta 44.1.apakšpunktu. 

27. Papildināt noteikumu 44.3.apakšpunktu aiz vārda „nokārtošanas” ar vārdiem „un 

ārstēšanās izdevumu segšanas”. 

28. Izslēgt noteikumu 45.punktu. 

29. Izslēgt noteikumu 46.1.apakšpunktu. 

30. Noteikumu 46.2.apakšpunktā vārdus „50% apmērā no attiecīgajā gadā spēkā esošās 

minimālās darba algas valstī” aizstāt ar vārdiem „līdz 60 latiem” un papildināt tekstu 

aiz vārda „ izdevumus” ar vārdiem „un ne vairāk kā 120 latus ģimenei kalendārā gada 

laikā”. 

31. Izslēgt noteikumu 47.punktu. 

32. Izteikt noteikumu 56.punktu jaunā redakcijā: 

„56.Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir attiecīgajā gadā 1.janvārī spēkā 

esošās minimālās darba algas valstī līmenī.” 

33. Papildināt  noteikumu 63.punkta tekstu  aiz vārdiem „nav pieejamas” ar vārdiem 

„pašvaldības un valsts datu reģistros”, un aiz vārda „un” ar vārdiem „kopā ar sociālā 

darba speciālistu elektroniski” .  

34. Izslēgt noteikumu 68.punktu. 

35. Papildināt  noteikumu 77.punktu ar 77.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„77.6. Liepas pagasta padomes 2008.gada 27.novembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par 

materiālās palīdzības pabalsta piešķiršanu apbedīšanas gadījumos” (protokols Nr.13, 

4.§)”  

 

Šie noteikumi stājas  spēkā Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                              M.Juzupa 


