
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2015 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

       29.01.2015. lēmumu Nr.20 

(protokols Nr.2, 17.punkts) 

 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos  

noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”   
  

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 

aprēķināms, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 

15.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43. punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”  šādus grozījumus: 

 

Aizstāt 24.punktā skaitli un apzīmējumu „130,00 EUR” ar skaitli un apzīmējumu 

„160,00 EUR”. 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā””  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu grozījumos “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Alūksnes novadā” paredzēts palielināt pabalsta 

apmēru audžuģimenē ievietota bērna uzturam, jo līdzšinējais 

pabalsta apmērs ir nepietiekošs, lai segtu visus ar bērna 

uzturēšanu saistītos faktiskos izdevumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Pašlaik noteiktais pabalsta apmērs bērna uzturam vienam 

audžuģimenē ievietotam bērnam  130,00 euro mēnesī ir 

nepietiekošs. 09.06.2014. Latvijas Republikas Tiesībsarga 

vēstulē pašvaldībām tika ieteikts palielināt pabalsta bērna 

uzturam apmēru, pielāgojot to faktiskajiem izdevumiem par 

bērna uzturēšanu un sedzot visus ar bērnu saistītos izdevumus. 

Pabalsta apmērs bērna uzturam vienam audžuģimenē ievietotam 

bērnam  palielināts par  30 euro, to nosakot 160,00 euro mēnesī. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

 Palielinot pabalsta apmēru bērna uzturam vienam audžuģimenē 

ievietotam bērnam par 30,00 euro mēnesī, šim pabalsta veidam 

papildus nepieciešami  7 560,00 euro gadā  (šobrīd 

audžuģimenēs atrodas 21 bērns). 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

Projekts šo jomu neskar. 



ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

griezties Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās 

procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no 

Alūksnes novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada 

pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti 

Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas lapā 

www.aluksne.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

 

 

 
 

http://www.aluksne.lv/

