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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2016.  
APSTIPRINĀTS  

                                                                                                 ar Jaunpils novada domes
       24. 02. 2016. lēmumu Nr.25 

(protokols Nr. 2, 4.punkts ) 

 
 „Par grozījumiem Saistošajos noteikumos  

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

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 24. februārī 

                                
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 
 likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; 

 Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  

atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu un  
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036  

 

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. Noteikumu 39. punktu izteikt  šādā redakcijā : 

„39. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā līdz 200,00 euro- piešķir Dienesta vadītājs”. 
 

2. Noteikumu 42. punktu izteikt  šādā redakcijā : 

„42. Apbedīšanas pabalstu 200,00 euro- piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, bēru 
izdevumu segšanai un piešķir pirms apbedīšanas vai viena mēneša laikā no mirušā nāves dienas”. 

 
3. Noteikumu 55. punktu izteikt  šādā redakcijā : 

„55. Pabalsta apmērs: 
55.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 

1.līmenim  20,00 euro- mēnesī; 

55,2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 
2.līmenim 25.00 euro- mēnesī; 

55.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 3. 
līmenim 50,00euro – mēnesī”. 

 

4. Noteikumu 56. punktu izteikt  šādā redakcijā : 
„56. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –  250,00 euro”. 
 

5. Noteikumu 59. punktu izteikt  šādā redakcijā : 

„59. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē –  60% no  spēkā esošās valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmēra, euro.”  

 
6. Noteikumu 60. punktu izteikt  šādā redakcijā: 



„60. Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam - 

pabalsta apmēru nosaka atbilstoši bērna vajadzībām nepārsniedzot  200,00 euro. Minētā pabalsta vietā var 

izsniegt apģērbu, apavus un citas bērna aprūpei nepieciešamās lietas”.   
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2016.  „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 

  Saistošie noteikumi Nr. 5  „Par grozījumiem 2011. gada 30. novembra 

Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo 

palīdzību un pašvaldības pabalstiem” nepieciešami, lai saistošajos noteikumos 
atrunātu palielinātu Vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā apmēru un 

palielinātu pabalsta apmēru personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās 
pakalpojums.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek palielināts Vienreizēja 

pabalsta ārkārtas situācijā apmērs no 143,00 euro uz 200,00 euro, kā arī 
palielināts pabalsta apmērs personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās 

pakalpojums atbilstoši 1.līmenim  no  15,00 euro  uz  20,00 euro  mēnesī; 
personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 

2.līmenim  no  22,00 euro uz  25,00 euro mēnesī un personām, kurām 

nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 3. līmenim no  43,00 euro 
uz 50,00 euro mēnesī. Vienlaicīgi  tiek precizēta vienreizējā pabalsta summa 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei  250,00 euro , 

kā arī noteikts, ka vienreizējā pabalsta audžuģimenei apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei bērnam apmēru nosaka atbilstoši bērna vajadzībām 
nepārsniedzot   20,00 euro . Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, 

ka pabalsts bērna uzturam audžuģimenē ir  60% no spēkā esošās valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

  Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

Finansējums ir ieplānots budžetā 
  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada 

iedzīvotājiem. 
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un 

iespējas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


