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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19 
Par grozījumiem  Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību 

un pašvaldības pabalstiem” 
2014. gada 19. decembrī 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu,  likuma „Par 
pašvaldībām“  15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43.panta trešo daļu, 22.07.2014. Grozījumiem likumā „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 16.pantu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
pārejas noteikumu 14.punktu. 
 

Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 30. novembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Jaunpils novada 

pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 
1. Papildināt Noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā: 

35.1 Dzīvokļa pabalstu 40,00 euro mēnesī piešķir bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ko pamato dzīvesvietas 
deklarācija vai īres līgums, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja 

lēmumu bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jaunpils novada bāriņtiesa”. 

2. Papildināt Noteikumus ar 35.2 punktu šādā redakcijā: 
„35.2 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un ir sasniedzis 

pilngadību, iesniedz Dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Dienests 10 darba dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību.” 

3. Izteikt  Noteikumu 56. punktu šādā jaunā redakcijā: 

„56. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 249,71 euro” 

4. Izteikt  Noteikumu 58 punktu šādā jaunā redakcijā: 
„58. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 31. un 31.1 punktos minētajos gadījumos - 65,00 euro,- mēnesī”. 
5. Šo Noteikumu 1. un 2. punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī. 

 

Priekšsēdētāja            L.Gintere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 „Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra Saistošajos 

noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

22.07.2014. Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
16.pantu  „papildināt likumu ar 25.2 pantu šādā redakcijā: (1) Pašvaldība 

domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu 
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas 

bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns 

sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, 
pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa 

pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi...”. 
2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Pamatojoties uz 22.07.2014. Grozījumu likumā „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 16.pantu Domei ir pienākums izmaksāt dzīvokļa 

pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un 
atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad 

bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa 
pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu. Pabalstu maksā tā pašvaldība, 

kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi”. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

 Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

  

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada 

iedzīvotājiem. 
 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana 
Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav. 

 

 

 

 

 

 


