
 

 
 

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 

 

2020.gada 24.septembrī                                                 11 

Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.71, 3.§) 

 

PAR GROZĪJUMU VENTSPILS NOVADA DOMES 2019.GADA 30.MAIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.2 ”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  

 

      Izdarīt Ventspils novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem“ šādu grozījumu: 

 

 Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:  

“6. Pašvaldības ikmēneša pabalsts uzturam audžuģimenē ievietota bērna uzturēšanai ir:  

6.1. līdz 7gadu vecuma sasniegšanai -215.00  euro; 

6.2. no 7 līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai -258.00 euro.” 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         A.MUCENIEKS 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.11 

”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2019.GADA 30.MAIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.2 ”PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENEI”   

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi”, (turpmāk -

Noteikumi) grozījumiem, Sociālais dienests izstrādājis 

lēmuma projektu par grozījumu veikšanu 2019.gada 

30.maija saistošajos noteikumos Nr.2 “Par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei”(turpmāk -Noteikumi). Noteikumu 

6.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.  
2.Īss projekta satura izklāsts  Noteikumi netiek būtiski grozīti, bet tiek mainīts 6.punkta 

formulējums, tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par 215,00 

euro mēnesī bērnam līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai 

un 258,00 euro mēnesī no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu 

vecuma sasniegšanai, iepriekš pabalsta apmērs mēnesī 

nedrīkstēja būt mazāks par divkāršu Ministra kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru 
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Salīdzinot ar 2019.gadu, pabalstu apmērs 2020.gadā netiek 

mainīts un saglabāsies iepriekšējā līmenī, līdz ar to papildus 

finansējums budžetā nav nepieciešams.   
4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli ( 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  
Konsultācijas nav notikušas. 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā 

Normatīvie dokumenti. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     A.MUCENIEKS 
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