
 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000017398Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717 

tālr.65781390, fakss 65781395, e-pasts: dome@karsava.lv 

Apstiprināti 

Ar Kārsavas novada domes 

2018.gada 27.  septembra sēdes lēmuma Nr. 25 , prot.nr. 13 

Saistošie noteikumi Nr. 7 

Grozījumi 2014.gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.31 

„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

audžuģimenēm un aizbildņiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa  

jautājumu risināšanā” 25.2 panta 

pirmo un piekto daļu un Ministru 

kabineta 19.12.2006. noteikumu 

Nr.1036„Audžuģimenes noteikumi” 

43.punktu.  

Izdarīt Kārsavas novada pašvaldības 2014.gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr.31 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”; 

2. svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma norādi uz Ministru 

kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1035 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu; 

3. papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar norādi uz Ministru 

kabineta 2018. gada 26.jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes 

noteikumi” 78.punktu; 

4. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā: 

„1.1 Audžuģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene vai persona, kurai ar 

bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes vai specializētas 

audžuģimenes statuss un kurā ar Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir 

ievietots bērns.”; 

5. papildināt noteikumus ar 1.2 punktu šādā redakcijā: 



„1.2Aizbildnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizbildni ir 

iecēlusi Kārsavas novada bāriņtiesa.”;  

6. papildināt noteikumus ar 1.3 punktu šādā redakcijā: 

„1.3 Aizgādnis šo noteikumu izpratnē ir persona, kuru par aizgādni ir iecēlusi 

Kārsavas novada bāriņtiesa pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota 

rīcībspēja.” 

7. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 

„4.1 Materiālais atbalsts aizgādnim.”; 

8. izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„9.4. Pabalsta bērna uzturam izmaksu pārtrauc, ja: 

9.4.1. bērns sasniedzis pilngadību; 

9.4.2. beidzies līguma par bērna ievietošanu audžuģimenē termiņš; 

9.4.3. bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā par bērna 

ievietošanu audžuģimenē noteiktā termiņa saskaņā ar Bāriņtiesas un 

audžuģimenes vienošanos; 

9.4.4. Bāriņtiesa pieņēmusi  lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu 

audžuģimenē; 

9.4.5. bērns ir nodots adoptētāju aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas 

apstiprināšanai tiesā. Dienests pabalsta izmaksu atjauno pēc rakstiskas 

informācijas saņemšanas no Bāriņtiesas par bērna aprūpes un uzraudzības 

izbeigšanu adoptētāju ģimenē un bērna atgriešanu audžuģimenē.” 

9. papildināt noteikumus ar 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„12.3. Pabalsts tiek izmaksāts naudā vai tiek izsniegts sadzīves priekšmetu 

un mīkstā inventāra veidā.” 

10. aizstāt 15.4.3. apakšapakšpunktā skaitli „4” ar skaitli „7”; 

11. aizstāt 15.4.5. apakšapakšpunktā skaitli „50” ar skaitli „70”; 

12. izteikt 15.4.9. apakšapakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.4.9. par centralizēto apkuri ne vairāk kā 1,55 euro par 1 m2 mēnesī, 

ņemot vērā noteiktās normatīvās platības”; 

13. aizstāt 15.4.11. apakšapakšpunktā skaitli „40” ar skaitli „130,00”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14. papildināt noteikumus ar 15.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.7. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai pārtrauc izmaksu, ja: 

15.7.1. pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa 

pabalsts, nedzīvo; 

15.7.2. ir izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums; 

15.7.3. dzīvoklis tiek izīrēts.”; 

 13. aizstāt 17.1. apakšpunktā skaitli „70,00” ar skaitli „160,00”; 

 14. papildināt noteikumus ar IV.1 nodaļu šādā redakcijā: 

 „ IV.1  MATERIĀLAIS ATBALSTS  AIZGĀDNIM 

 17.1 Pabalsts aizgādnim 

 17.11. Pabalsts aizgādnim tiek piešķirts 160,00 euro apmērā, ja pilngadīga aizgādnībā 

esoša persona atrodas aizgādņa aprūpē un nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai 

ārstniecības iestādē. 

 17.12. Pabalsts aizgādnim tiek piešķirts 50,00 euro apmērā, ja pilngadīga 

aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības 

iestādē. 

 17.13. Pabalsts aizgādnim izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, 

elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata. 

  

 Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja    I.Silicka 


