
 
Saulkrastu novada dome 

_____________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv 

 

2020.gada 29.janvārī  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

  Nr. SN 2/2020  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 29.janvāra sēdē 

 (prot. Nr.3/2020§36) 

Precizēti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 25.marta sēdē 

 (prot. Nr.11/2020§12) 

  

 

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  

33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14. panta sesto daļu, 

2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība,  

kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama  

vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu 

 

 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto 

daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 2009.gada 

17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 

līdzdarbību” 13.punktu”. 
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2. Papildināt 3.punktu aiz vārda “uzlabošanā” ar vārdiem: “un palīdzības sniegšanu personām 

ar pirmās grupas invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz Noteikumu 19.punktā minēto 

apmēru”; 

 

3. Svītrot 2.4.apakšpunktā vārdu “mazbērniem,”; 

 

4. Aizstāt 5.punktā skaitli “60” ar skaitli “65”. 

 

5. Svītrot 7.1.apakšpunktu. 

 

6. Svītrot 9.punktu. 

 

7. Svītro 11.punktu. 

 

8. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Saulkrastu sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt šādus sociālās palīdzības pabalstus: 

12.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai; 

12.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;  

12.3. mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem, personai ar 1.grupas invaliditāti.”. 

 

9. Svītrot 15.punktā vārdus “un izmaksā”. 

 

10. Papildināt ar 15.1 punktu šādā redakcijā: 

“15.1 GMI pabalstu izmaksā līdz mēneša 15.datumam.”. 

 

11. Papildināt 31.punktu aiz vārda “piešķir” ar vārdiem “Saulkrastu novadā deklarētām 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)”. 

 

12. Aizstāt 33.punktā vārdu “Pabalsts” ar vārdiem “Saulkrastu novadā deklarēto trūcīgo un 

maznodrošināto ģimenēm (personām) piešķir pabalstu”. 

 

13. Svītrot 37.punktā vārdus “(izņemot VIII. nodaļu, kurā klients iesniegumā norāda norēķinu 

kontu)”. 

 

14. Svītrot 43.1.apakšpunktā vārdus: “sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas, kā arī 

nekavējoties”. 

 

15. Svītrot 43.6.apakšpunktu. 

 

Domes priekšsēdētājs  Normunds Līcis 

  



Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi izstrādāti, lai: 

-  paaugstinātu ienākuma līmeni, no kura personai piešķirams 

maznodrošinātas ģimenes (personas); 

- veiktu precizējumus atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2019.gada 27.marta atzinumā ietvertajiem 

ieteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Noteikumi noteic, ka pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes 

(personas) ienākuma līmenis uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 

65% no valsts noteiktās minimālās darba algas mēnesī, līdzšinējo 60 

% vietā.  

Noteikumos veikti precizējumi, atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 27.marta atzinumā 

ietvertajiem ieteikumiem. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota, jo ir 

iekļauta 2020.gada budžeta projektā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Saulkrastu sociālais 

dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  Normunds Līcis 

 

 


