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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rugāju novada Rugāju pagastā 

  

20.02.2020.                Nr. 3/2020                                                                                                                 

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35. panta ceturto 

daļu; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 5.,25.pantu; Ministru kabineta 17.06.2009. no-

teikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 

13., 15.punktu;Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 

354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu 

 

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 

„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus: 

 

1. Dzēst noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus “Ministru kabineta 

19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu”. 

2. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar vārdiem un skaitļiem “Ministru 

kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”. 

3. Aizstāt noteikumu 19.2.1. apakšpunktā skaitli “213.44” ar skaitli “245,38”. 

4. Aizstāt noteikumu 19.2.4. apakšpunktā skaitli “106.72” ar skaitli “122,69”. 

5. Izteikt noteikumu 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“20.1. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir Ministru kabineta 2018. 

gada 26. jūnija noteikumos Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā”. 

6. Noteikumu 20.2. apakšpunktā aizstāt skaitli “145” ar skaitli “171”. 

7. Noteikumu 20.3. apakšpunktā svītrot tekstu “apģērba un mīkstā inventāra iegādei “ un 

aizstāt skaitli un vārdus “145 EUR par vienu bērnu” ar skaitļiem un vārdiem 215 EUR par vienu 

bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai un 258 EUR par bērnu vecumā no septiņiem gadiem 

līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai.” 
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8. Papildināt noteikumus ar 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“20.4. Pabalsta apmērs, kas paredzēts audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei ir 20 EUR par vienu bērnu. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī saskaņā ar 

noslēgto līgumu, kamēr bērns atrodas audžuģimenē”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                        S. Kapteine 
 

 

 
 


