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APSTIPRINĀTI 

ar Pārgaujas  novada Domes  
25.10.2018. lēmumu Nr. 184 (prot. Nr. 10, 21.§.) 

Precizēti ar Pārgaujas  novada Domes  
27.12.2018. lēmumu Nr. 212 (prot. Nr.13,15.§.) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 

Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 

panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2009. 
gada 17. jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu,  
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu 
Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, 
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu 
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 27.,28., 30.,31.punktu 

 
Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „ Par 

sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” šādus grozījumus:  

1. Aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu” ar 

vārdiem un skaitļiem “Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 

“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”. 

2. Izteikt noteikumu 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“19.2. ikmēneša pabalstu katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturam, kura apmērs ir 

divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā mēnesī bērnam.”. 

3. Papildināt  noteikumus ar 29. 4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“29.4.  daudzbērnu ģimenei, uzrādot  “3+ Ģimenes karti.”. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    H. VENTS 



Paskaidrojuma raksts  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 11  

“Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi “Grozījumi Pārgaujas novada Domes 
2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā” izstrādāti  
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta otro, trešo un ceturto daļu un 2018.gada 
26.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes 
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) 78.punktu. 

Saistošajos noteikumos ir nepieciešams izdarīt grozījumus 

2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 

sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”, grozot noteikumu 

izdošanas tiesisko pamatojumu un  19.2.apakšpunktu. Tāpat, lai  

paplašinātu pabalsta saņēmēju loku ir nepieciešams papildināt 

saistošos noteikumus ar 29.4.apakšpunktu.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 19.2.apakšpunktā ir veikti grozījumi, 
nosakot ikmēneša pabalsta apmēru  katra audžuģimenē 
ievietotā  bērna uzturam. 

Vienlaikus ir papildināti saistošie noteikumi ar 
29.4.apakšpunktu, tādejādi paplašinot pabalsta saņēmēju loku, 
t.i. nosakot, ka pabalstu veselības aprūpes izdevumu daļējai 
apmaksai piešķir un izmaksā arī daudzbērnu ģimenēm.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošajos noteikumos minētie sociālie pakalpojumi tiks 
nodrošināti pieejamā budžeta resursu ietvaros. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbilstību sociālo pakalpojumu saņemšanai noteiks un 
atbilstošu lēmumu pieņems Pārgaujas novada pašvaldības 
iestāde "Sociālais dienests". 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs                 Hardijs VENTS 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

