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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.26 
„Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā”

Izdoti  saskaņā  ar  likuma  „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās 
daļas  13.punktu,  Sociālo  pakalpojumu  un 
sociālās palīdzības likuma 35.panta 3. un 4.daļu, 
un Ministru  kabineta  2006.gada  19.decembra  
noteikumu  Nr.1036  „Audžuģimenes  noteikumi” 
43.punktu

1.  Saistošie  noteikumi  nosaka  pabalsta  audžuģimenē  ievietotā  bērna  uzturam un  pabalsta 
apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmēru Kandavas novadā.
2.  Pabalsta  izmaksu  nodrošina  Kandavas  novada  domes  pašvaldības  aģentūra  „Kandavas 
novada sociālais dienests” no pabalstiem paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
3. Pabalstu audžuģimenēm piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.  Pašvaldība  izmaksā  audžuģimenē  ievietotam  bērnam  normatīvajos  aktos  noteiktos 
pabalstus sekojošā apmērā:

4.1. pabalstu bērna uzturam Ls 90 apmērā mēnesī vienam bērnam;
4.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei Ls 100 apmērā gadā vienam 

bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā 
veidā.
5. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.
6. Ievietojot bērnu audžuģimenē, Pabalstu bērna uzturam  izmaksā Kandavas novada domes 
pašvaldības  aģentūra  „Kandavas  novada  sociālais  dienests” vienu reizi  mēnesī  saskaņā  ar 
savstarpēji noslēgto līgumu.
7.Ievietojot  bērnu audžuģimenē, Kandavas novada domes pašvaldības aģentūra „Kandavas 
novada  sociālais  dienests”  nekavējoties  pēc  Kandavas  novada  Bāriņtiesas  lēmuma 
saņemšanas  izmaksā  audžuģimenei  pabalstu  apģērba  un  mīkstā  inventāra  iegādei  Ls  50. 
apmērā. Otru maksājumu no pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā pēc sešiem 
mēnešiem. Bērniem, kuri audžuģimenē dzīvo vairāk par gadu, pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei izmaksā katru gadu divās daļās ik pēc sešiem mēnešiem.
8. Audžuģimenēm ir pienākums sniegt pašvaldībai pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei izlietojumu.
9.  Pārskatu  par  saņemtā  pabalsta  apģērba  un  mīkstā  inventāra  iegādei  izlietojumu 
audžuģimenes  iesniedz  Kandavas  novada  domes  pašvaldības  aģentūrā  „Kandavas  novada 
sociālais dienests” vienu reizi sešos mēnešos. Pārskata formu nosaka Kandavas novada domes 
pašvaldības aģentūra „Kandavas novada sociālais dienests”.
10. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Kandavas Novada Vēstnesis” 
un stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.
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