
2015.gada 25.novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 28/2015 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.17/2015§11) 

 
Izdoti  

Saulkrastu novada domes  
25.11.2015.domes sēdē  
(prot. Nr.17/2015 §11)  

 
Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

43.panta trešo daļu 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

 35.panta ceturto un piekto daļu 
„Par palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu 

MK 2010. gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu 

MK 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 
 

 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus, 
turpmāk - Grozījumi:  
 

1.1. Aizstāt Noteikumu 5.punktā skaitļus “227,66” ar skaitļiem “235,00”. 
1.2. Svītrot Noteikumu 10.3.apakšpunktu. 

 
2. Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.”. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 
  



Saistošo noteikumu “Grozījumi 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” 

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 
dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, kas 
nosaka pilnvarojumu pašvaldībai noteikt maznodrošinātas 
ģimenes (personas) ienākumu līmeni uz katru ģimenes 
locekli. 
 Papildus veikts grozījums, pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 
4.jūnija atzinumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz paaugstināt pašvaldībā noteikto 
maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmeni uz 
katru ģimenes locekli. 
Noteikumu 10.3.punkts svītrots, pamatojoties uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 
4.jūnija atzinumu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs          E.Grāvītis 

 
 


