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2012. gada 29. augustā  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 
Grozījums „Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo 

palīdzību un pašvaldības pabalstiem”” 
 

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 

 

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

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk 

tekstā – Noteikumi) šādu grozījumu: 

izteikt Noteikumu 21.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Izvērtējot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par īpašumu šo noteikumu izpratnē 

nav uzskatāms viens vai vairāki ģimenes locekļiem piederoši zemesgabali, kuru kopējā 

platība nepārsniedz vienu hektāru un kurus attiecīgā ģimene izmanto kā mazdārziņu, viena 

garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens 

velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.”  

 

 

Domes priekšsēdētāja        L. Gintere  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Grozījums 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 

  „Grozījums 2011. gada 30. novembra Saistošajos noteikumos Nr.8 

„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības 

pabalstiem”” nepieciešams, lai precizētu nosacījumus (attiecībā uz 

personas vai ģimenes kustamu un nekustamu mantu), pēc kādiem tiek 

veikta personas vai ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa 

novērtēšana. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

    Saistošie noteikumi 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. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis - precizēt nosacījumus (attiecībā 

uz personas vai ģimenes kustamu un nekustamu mantu), pēc kādiem 

tiek veikta personas vai ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa 

novērtēšana. 

Saistošie noteikumu ietver sevī nosacījumus (attiecībā uz personas vai 

ģimenes kustamu un nekustamu mantu), pēc kādiem tiek veikta 

personas vai ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

  Saistošo noteikumu īstenošanai nav 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


