
 

 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.Nr.90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2019.gada 30.maijā                                                        2 

Nr. _________                        

 (protokols Nr.44, 2.§) 

(precizēti 27.03.2019., protokols Nr.___, ___.§) 
 

 

Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei 

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija  

noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ventspils novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) pabalsta apmēru audžuģimenei un izmaksas kārtību.  

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes 

statusu, un kurā ar Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada bāriņtiesa”  

(turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ievietots bērns. 

3. Līgumu ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē slēdz Ventspils novada 

pašvaldības iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”. 

4. Pašvaldība Noteikumos noteiktā kārtībā no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmaksā 

audžuģimenei: 

4.1. pabalstu bērna uzturam; 

4.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei. 

5. Pabalstu izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar         

Bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē. 

II. Pabalsts bērna uzturam 

6. Pabalsts bērna uzturam mēnesī tiek noteikts divkāršā Ministru kabineta noteikto 

minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam. 

7. Pabalstu bērna uzturam aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē un 

izmaksā vienreiz mēnesī līdz attiecīgā mēneša 15.datumam.  
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III. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei  

8. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir noteikts 100.00 euro gadā.  

9. Pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā mēneša laikā pēc līguma 

noslēgšanas un turpmāk katru gadu augusta mēnesī. 

10. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē par pašvaldības līdzekļiem iegādātais 

apģērbs, apavi un mīkstais inventārs paliek viņa lietošanā. 

IV. Noslēguma jautājums 

11.  Noteikumi publicējami un stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 

kārtībā.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  A. Mucenieks  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem 

 ”Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts  Ventspils novada domes saistošo noteikumu projekts ”Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (turpmāk – saistošie 

noteikumi), izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 

26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 

78.punktu.  

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts nosaka Ventspils novada domes 

apstiprinātā budžeta ietvaros izmaksājamo pabalstu apmērus 

un to izmaksas kārtību. 

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

 

Nav attiecināms  

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības 

iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”. 

  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Mucenieks  
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