
 

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 28.oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 29/2020 

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 28.oktobra sēdē 

 (prot. Nr.32/2020§33)  

 

 

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 

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” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 

“16. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarēta Saulkrastu novadā un dzīvo 

atbilstoši deklarētajai adresei, vai personai, kura ir noslēgusi īres līgumu par dzīvojamās 

platības īri Saulkrastu novadā un ir deklarējusi dzīvesvietu Saulkrastu novadā un, vai 

kurām ir piešķirts sociālais dzīvoklis: 

16.1.  īres un komunālo maksājumu izdevumu samaksai. Personām, kurām piešķirts 

sociālais dzīvoklis, dzīvokļa pabalstu piešķir tikai par komunālajiem pakalpojumiem; 

16.2. natūrā, piešķirot malku; 

16.3. citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu samaksai.”. 

 

2. Aizstāt 20.punktā vārdu “trīs” ar vārdu “sešu”. 

3. Aizstāt 26.punktā aizstāt vārdus “vienu mēnesi” ar vārdiem “trīs mēnešus”. 
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4. Papildināt 27.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Viena pārtikas talona vērtība ir 2 

euro.”. 

 

5. Papildināt ar 28.2 punktu šādā redakcijā: 

“28.2 Pabalsts personas sociālās funkcionēšanas spēju saglabāšanai ietver tehniskā 

palīglīdzekļa iegādi, ja tehniskais palīglīdzeklis nav iekļauts valsts apmaksāto tehnisko 

palīglīdzekļu sarakstā. Pabalstu piešķir valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā, bet 

nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā pabalsta 

saņēmējam vai pārskaita pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz krīzes situāciju 

apliecinošiem dokumentiem (piemēram, izziņas, rēķini u.c.).”. 

 

6. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:  

“31.Pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai piešķir kopsummā līdz 200 euro gadā vienai 

personai. Pabalstu piešķir par: ārstēšanās izdevumiem, medikamentiem, optiskajām 

brillēm, zobu protezēšanu, zobārstniecības pakalpojumiem (tikai pilngadību sasniegušām 

personām).”. 

 

7. Papildināt ar 31.1 un 31.2 punktu šādā redakcijā: 

“31.1 Pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai par endoprotezēšanas operācijas 

izdevumiem piešķir ne biežāk kā vienu reizi divos gados, nepārsniedzot 700,00 euro 

apmēru vienai personai. Šajā punktā noteiktais pabalsts netiek summēts ar 31. un 31.2 

punktā noteiktajiem pabalstiem. 

31.2  Pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai par ārstēšanos no alkohola, narkotisko 

vielu vai azartspēļu atkarības piešķir, nepārsniedzot 250,00 euro gadā vienai personai. Šajā 

punktā noteiktais pabalsts netiek summēts ar 31. un 31.1 punktā noteiktajiem pabalstiem.”. 

 

8. Aizstāt 32.3. un 32.4.apakšpunktā vārdu “trīs” ar vārdu “sešu”. 

 

 

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: 

-  noteiktu jaunu vienreizēja pabalsta krīzes situācijā veidu, t.i., 

pabalsts personas sociālās funkcionēšanas spēju saglabāšanai, kas 

ietver tehniskā palīglīdzekļa iegādi, ja tehniskais palīglīdzeklis nav 

iekļauts valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, 

- noteiktu viena pārtikas talona vērtību, piešķirot pabalstu krīzes 

situācijā, ja persona palikusi bez iztikas līdzekļiem,  

- nedublētu īres izdevumu apmaksu personām, kurām piešķirts 

sociālais dzīvoklis.  

- noteiktu, ka dzīvokļa pabalsta un pabalsta medicīnas pakalpojumu 

samaksai izdevumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas termiņš ir 

seši mēneši līdzšinējo trīs mēnešu vietā.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi: 

- papildināti ar jaunu pabalsta krīzes situācijā veidu t.i., pabalsts 

personas sociālās funkcionēšanas spēju saglabāšanai, kas ietver 

tehniskā palīglīdzekļa iegādi, ja tehniskais palīglīdzeklis nav iekļauts 

valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā; 

- noteikta viena pārtikas talona vērtība, piešķirot pabalstu krīzes 

situācijā, ja persona palikusi bez iztikas līdzekļiem. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota, jo 

pabalstu izmaksa tiks plānota 2021.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 

 

 


