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Grozījumi Saulkrastu novada domes 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 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa 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 
 
 

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

 
1.1.  svītrot no norādes uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu normatīvā akta nosaukumu 

un vienību  “MK 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43.punktu”; 

1.2.  aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”; 
1.3.  aizstāt Noteikumu 5.punktā skaitļus un valūtas apzīmējumu “235,00 euro” aizstāt ar 

teikuma daļu “60% no valsts noteiktās minimālās darba algas”; 
1.4.  svītrot noteikumu 10.4.apakšpunktu; 
1.5.  papildināt Noteikumu 19.punktu aiz vārda “nepārsniedz” ar teikuma daļu “70 % no 

minimālās darba algas valstī.” un aizstāt vārdu “pabalstu” ar vārdu “Pabalstu”; 
1.6.  svītrot Noteikumu VII.nodaļu Pabalsts audžuģimenēm; 
1.7.  izteikt Noteikumu 25.punktu šādā redakcijā: 

“25. Pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet, 
novērtējot situāciju, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) 
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.”; 

1.8.  aizstāt Noteikumu 28.punktā vārdus “Stihiskas nelaimes” ar vārdiem “Dabas 
katastrofas vai cilvēku izraisītās (antropogēnās) katastrofas”;  

1.9.  papildināt noteikumus ar jaunu 28.1 punktu šādā redakcijā: 
“28.1 Citos no personas gribas neatkarīgu apstākļu radītos krīzes gadījumos, Sociālais 
dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsta apmēru nosaka atbilstoši 
valstī noteiktajam trūcīgas ģimenes (personas) statusa līmenim, nepārsniedzot faktiskos 
izdevumus. Pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā pabalsta saņēmējam vai pārskaita 
pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz krīzes situāciju apliecinošiem dokumentiem 
(piemēram, izziņas, rēķini u.c.).”; 

1.10.  svītrot Noteikumu 29.un 30.punktu; 
1.11.  svītrot noteikumu 31.6.apakšpunktu; 



1.12.  izteikt Noteikumu 31.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“31.7. pilngadību sasniegušai personai var tikt piešķirts pabalsts zobārstniecības 
pakalpojuma – zoba ekstrakcijas pakalpojumu apmaksai, nepārsniedzot 40,00 euro 
gadā.”; 

1.13. papildināt Noteikumu 33.3.apakšpunkta otro teikumu aiz vārda “Pabalstu” ar vārdiem 
“piešķir uz vienu mācību gadu un”; 

1.14. aizstāt Noteikumu 33.4.apakšpunktā vārdu “brīvpusdienām” ar vārdiem “ēdināšanas 
izdevumiem”, svītrot vārdu “līdz” un papildināt aiz skaitļa “100%”ar vārdu “apmērā”; 

1.15. svītrot Noteikumu 33.5.apakšpunktu; 
1.16. izteikt XI.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā “XI. Pabalsts sociālās aprūpes 

pakalpojumu nodrošināšanai”; 
1.17. izteikt Noteikumu 34.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:  

“34. Aprūpes pabalstu piešķir vientuļai vai atsevišķi dzīvojošai personai, vai invalīdam, 
kurš veselības problēmu dēļ nespēj veikt pašaprūpi un darbus sadzīvē, un kura ienākumi 
mēnesī nepārsniedz 70 % no minimālās darba algas valstī.”; 

1.18. aizstāt Noteikumu 37.punktā nodaļas numurus “ VI.un VII.” ar nodaļas numuru “VIII”. 
 
2. Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumu izstrādes nepieciešamību nosaka grozījumi 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas 
stājas spēkā 2017.gada 9.februārī.  
Ar grozījumiem audžuģimenes pabalsts, pabalsts mirušās 
personas apbedīšanai ir svītroti no Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”, jo 
minētie pabalsti, tiek piešķirti neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus, un tiks iekļauti 2013. gada 
25.septembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”.  
Ar grozījumiem veikti citu redakcionāli precizējumi.   

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Ar grozījumiem audžuģimenes pabalsts, pabalsts mirušās 
personas apbedīšanai ir svītroti no Saulkrastu novada 
domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”, jo 
minētie pabalsti, tiek piešķirti neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus. Sakarā ar to, ka normas, kas regulē 
audžuģimenes pabalsta piešķiršanu ir svītrotas no 
saistošajiem noteikumiem ir precizēta arī norāde uz saistošo 
noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, svītrojot atsauci uz 
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr. 
1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.  
2. Pamatojoties uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, kas stājas spēkā 2017.gada 
9.februārī, termins ārkārtas situācija ir aizstāts ar terminu 
krīzes situācija. 
3. Saistošajos noteikumos maznodrošinātas ģimenes 
(personas) ienākumu līmeni ir noteikts 60% apmērā no 
valsts noteiktās minimālās darba algas. 
4. Veikti citi saistošo noteikumu precizējumi.  

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 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 

 


