
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu projekta
„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.  
Ņemot vērā to, ka demogrāfiskie rādītāji uzrāda lejupejošas
tendences, ierobežoto darbavietu skaita dēļ reproduktīvā vecuma 
Saulkrastu novada iedzīvotāji izvēlas dzīvesvietu ārpus Saulkrastu
novada un ievērojot Saulkrastu novada iedzīvotāju dzīves līmeņa 
pazemināšanos, Saulkrastu novada dome ir izstrādājusi saistošo 
noteikumu projektu ar mērķi veicināt demogrāfiskā stāvokļa 
uzlabošanos Saulkrastu novadā, veicināt personu motivāciju savu 
pamata dzīvesvietu deklarēt Saulkrastu novadā un materiāli atbalstīt 
Saulkrastu novada pašvaldībā deklarējušās personas (tajā skaitā 
politiskajās represijās cietušās personas), neizvērtējot to materiālo 
stāvokli. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības veidus, materiālās 
palīdzības apmēru, materiālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas 
kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību, 
personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā.  
Saistošie noteikumi paredz:
1) vienreizējas materiālās palīdzības piešķiršanu: 
    a) politiski represētām, nestrādājošām pensijas vecuma personām 
– Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā; 
    b) bērna vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu; 
    c) no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotām personām 
pamatvajadzību nodrošināšanai. 

2) atvieglojumus:
    a) bērniem, kas iegūst pamatizglītību sākumskolā, ēdināšanas 
maksas atvieglojumi 100% apmērā; 
    b) personām, kas iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības 
iestādēs (1.–9.klase) – 100% apmērā, par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā; 

c) personām, kas iegūst izglītību vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs (10.–12.klase) – 50% apmērā, par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā. 

3) ikmēneša materiālās palīdzības piešķiršanu hroniski slimiem 
bērniem. 

3. Informācija par plānoto Saistošo noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus. 



projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu 

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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