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Paskaidrojuma 
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1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu 2015/18 ”Par 
materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem” (turpmāk tekstā - 
Saistošie noteikumi) 18. punktā noteikts ka pabalstu bērna uzturam 
audžuģimenē piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas mēnesī.  
Tā kā 2018. gada 18. janvārī stājušies spēkā grozījumi Ministru 
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes 
noteikumi”, 43.1.apakšpunktā nosakot, ka pabalsta apmērs bērna 
uzturam audžuģimenē mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu 
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam un 
ņemot vērā, ka Ministru Kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumu 
Nr.37 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 
1.punkts nosaka, ka  katram vecākam neatkarīgi no viņa spējām uzturēt 
bērnu un mantas stāvokļa ir pienākums nodrošināt katram savam 
bērnam minimālo uzturlīdzekļu apmēru, bet 2. punktā precizēts, ka 
katra vecāka pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem 
minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā: 2.1. katram bērnam no viņa 
piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 25 % apmērā no 
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.2. katram 
bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai – 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas, ir jāgroza Saistošo noteikumu 18.punkta redakcija, 
lai tā atbilstu MK noteikumiem.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra 
noteikumos Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kas piemērojami no 
2018. gada 1. janvāra, pašvaldībai nosakot pabalsta apmēru bērna 
uzturam, jāņem vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu 
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, 
tāpēc Saistošo noteikumu 18. punkts izteikts citā redakcijā.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

 Pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē mēnesī katram bērnam 
no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai izmaksājams 
divkāršā 25 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 
mēneša darba algas (2018. gadā - 215.00 euro (2 x 107.5 euro)), bet 
katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai divkāršā 30 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās 
minimālās mēneša darba algas (2018. gadā - 258.00 euro (2 x 129.00 
euro)). 
 
 
 



 Pašvaldības budžetu pabalsta palielinājums būtiski neietekmēs, jo 
valsts nodrošinās mērķdotāciju 50 procentu apmērā no finanšu 
pieauguma par pabalsta apmēra paaugstināšanu. To paredz 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
52.punktā noteiktais, ka, lai daļēji kompensētu pašvaldību izmaksas par 
minētā pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam, valsts nodrošina mērķdotāciju 
izdevumu segšanai. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms, jo nepieciešamību pēc grozījumiem  nosaka Ministru 
kabineta noteikumi 

 

 

Domes priekšsēdētāja      I. Bērziņa 


