
2015.gada 28.oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 24/2015 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

                                                     
                                       Izdoti  

Saulkrastu novada domes  
2015.gada 28.oktobra sēdē 

 (prot. Nr.16/2015§11) 
Precizēti 

Saulkrastu novada domes  
2016.gada 27.janvāra sēdē 

 (prot. Nr.1/2016§8) 
Precizēti 

Saulkrastu novada domes  
2016.gada 30.marta sēdē 

 (prot. Nr.3/2016§23) 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra  
saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu 
 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:  
 
1. Svītrot Noteikumu 3.punktā vārdu “tām” un vārdus “un šī persona dzīvo Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajā dzīvesvietā”. 
2. Aizstāt Noteikumu 4.punktā skaitli “28,46” ar skaitli “30,00”. 
3. Papildināt Noteikumu 5.punktu aiz vārda “dienestā” ar teikuma daļu “(turpmāk- 

Dienests)”. 
4. Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus “Saulkrastu sociālais dienests” ar vārdu “Dienests” 

attiecīgajā locījumā. 
5. Izteikt Noteikumu III.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “III. Ēdināšanas maksas 

atvieglojumi sākumskolas izglītības iestādē un daudzbērnu ģimeņu bērniem”. 
6. Svītrot Noteikumu 7.punktā teikuma daļu “un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 
7. Papildināt Noteikumus ar 9.1, 9.2., 9.3, 9.4 un 9.5 un punktu šādā redakcijā: 
“9.1 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri nesaņem valsts apmaksātās brīvpusdienas un kuri mācās 

Saulkrastu novada izglītības iestādēs, ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas uz vienu mācību 
gadu. 

9.2. Lai saņemtu 9.1 punktā noteiktās brīvpusdienas, vienam no daudzbērnu ģimenes vecākiem 
jāiesniedz iesniegums Dienestā līdz 1.septembrim.  

9.3 Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ir tiesības pieprasīt 
brīvpusdienas. 

9.4 Lai saņemtu 9.3 punktā noteiktās brīvpusdienas, viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem 
iesniedz iesniegumu Dienestā līdz 31.decembrim. Brīvpusdienas piešķir uz vienu gadu. 

9.5 Brīvpusdienas piešķir ar Dienesta lēmumu.” 
 



8. Papildināt Noteikumus aiz 9.5 punkta ar jaunu Nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “III.1 
Braukšanas maksas atvieglojumi”. 

9. Svītrot Noteikumu 14.punktā vārdus “, pensijas vecuma” un aizstāt skaitli “42,69” ar 

skaitli “45,00”. 
10. Svītrot Noteikumu 15.punktā vārdus “, pensijas vecuma”. 
11. Svītrot Noteikumu 16.punktā vārdus “, pensijas vecuma” un teikuma daļu “, ja lēmumu par 

politiski represētās personas statusa piešķiršanu nav pieņēmusi Saulkrastu novada dome”. 
12. Papildināt Noteikumus ar jaunu 16.1 punktu šādā redakcijā:  
“16.1 Atkārtoti 16.punktā noteiktajā kārtībā iesniegumu iesniegt nav nepieciešams, ja netiek 

mainīts bankas konta numurs.”. 
13. Aizstāt Noteikumu 17.1.apakšpunktā skaitli “142,29” ar skaitli “145”. 
14. Aizstāt Noteikumu 17.2.apakšpunktā skaitli “284,57” ar skaitli “290”. 
 
 
 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 



Saulkrastu novada domes 28.10.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 24/2015 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.15 “Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
pašvaldību domes var pieņemt saistošos noteikumus, lai 
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi.  
Lai paplašinātu sociālās palīdzības saņēmēju loku un sniegtu 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm, Saulkrastu novada dome ir 
izstrādājusi saistošos noteikumus, kas paredz ēdināšanas maksas 
atvieglojumus daudzbērnu ģimeņu bērniem. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā politiski represētas 
personas, par kurām lēmumu nav pieņēmusi Saulkrastu novada 
dome, bet kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novadā, saņem 
materiālo palīdzību. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz ēdināšanas maksas atvieglojumus 
100% apmērā bērniem, kas iegūst pamatizglītību sākumskolā 
(neatkarīgi no dzīvesvietas) un arī daudzbērnu ģimeņu bērniem 
(tai skaitā bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē). 
Grozījumi arī nosaka kārtību, kādā politiski represētas personas, 
par kurām lēmumu nav pieņēmusi Saulkrastu novada dome, bet 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novadā, saņem materiālo 
palīdzību. 
Papildus nedaudz palielināti materiālās palīdzības apmēri. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus. 

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

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde 
„Saulkrastu sociālais dienests”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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