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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/15
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 29.augusta domes sēdes
lēmumu Nr.221 (protokols Nr.9, 5.p.)

GROZĪJUMI
AIZKRAUKLES NOVADA DOMES 30.08.2012.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2012/17
„MATERIĀLIE PABALSTI AIZKRAUKLES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.2012/17
“Materiālie pabalsti Aizkraukles novadā” šādus grozījumus:
1.

Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu un Ministru kabineta
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

2.

Aizstāt 12.punktā vārdus “dienas līdz kalendārā gada beigām” ar vārdiem “mēneša līdz
31.augustam”.

3.

Aizstāt 13.punktā vārdu “dienas” ar vārdu “mēneša”;

4.

Svītrot 13.2 punktā vārdus “valsts vai pašvaldības finansētu”;

5.

Papildināt saistošos noteikumus ar sadaļu VI.3 šādā redakcijā:
“ VI.3 PABALSTI AUDŽUĢIMENEI

13.4

Tiesības saņemt pabalstus bērna uzturam ir audžuģimenēm ar bērniem, kuri ar Aizkraukles
novada Bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi līgumu ar Aizkraukles
novada pašvaldību.

13.5

Pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē mēnesī no katra bērna vecāka ir noteikts
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam minimālajam uzturlīdzekļu apmēram bērnam.

13.6

Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, no pašvaldības budžeta
līdzekļiem audžuģimene saņem atlīdzību un pabalstu bērna uzturam, proporcionāli dienu
skaitam, atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi”.

13.7

Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu
audžuģimenē atbilstoši bērna vajadzībām līdz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
apmēram, turpmāk katru gadu - 30% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra.”

6. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
“14.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc pabalstu pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu
saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu,
ja nav ievērotas šo noteikumu prasības un informē personu par pieņemto lēmumu, bet, ja
pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, papildus norāda atteikuma pamatojumu
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.”
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domes priekšsēdētājs
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