
Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā” 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

 1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta   

pirmā daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 

43. panta trešā daļa nosaka, ka  dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 

funkciju izpildi.  

1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 

23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie 

noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā” izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro 

daļu un 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 

19.4.apakšpunktu.  

        

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1. Sociālā darba pilnveidošanai un klientu materiālās  

situācijas izvērtēšanai ir nepieciešams veikt grozījumus.    

2.2.    Noteikumu mērķis:  

2.2.1. noteikt kārtību, kādā novērtējami ienākumi un 

materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai 

personai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

piešķiršanai. Līdz šim vienīgais nosacījums 

maznodrošinātās personas (ģimenes)   statusa piešķiršanai 

bija  ģimenes (personas) ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes 

locekli;  

2.2.2 .precizēti atsevišķi Noteikumu punkti:  

2.2.2.1.nosakot, ka iesniedzot iesniegumu bankas konta 

izraksti   nav jāiesniedz nestrādājošiem pensijas vecuma 

pensionāriem un nestrādājošām personām ar I un II grupas 

invaliditāti;   

2.2.2.2. lai saņemtu pabalstu par medicīnas pakalpojumiem 

un uzturēšanos veselības un sociālās aprūpes rehabilitācijas 

iestādēs jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokumenta  

oriģināls. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1.Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 

vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.     

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

4.1.Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada 

pašvaldībā deklarētās trūcīgas personas, maznodrošinātas 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462


(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

ģimenes (personas), nestrādājoši pensionāri un I un II 

grupas invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz saistošajos 

noteikumos noteikto ienākumu līmeni.   

4.2.Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs 

uzņēmējdarbības vidi.       

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais 

dienests.  

5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības. 

līdzšinējo kārtību, bet precizē to. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada  

 domes Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejā.   

 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs          P.Balzāns   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

28.05.2013. sēdes lēmumu  

                     (protokols Nr.5§9) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 Ādažu novadā 

 

2013.gada 28.maijā                                         Nr. 16 

  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību 

Ādažu novadā” 
      

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  

,Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta otro 

daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta 

ceturto daļu, Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 19.4 

apakšpunktu    

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie 

noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.¹ punktu:  

  

„3¹. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 

ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 

mitinās vienā mājoklī vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta 

par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un 

materiālais stāvoklis.”         

 

1.2. Izteikt Noteikumu 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

„4.9. bankas konta izrakstu par pēdējiem trīs mēnešiem pilngadīgām personām, izņemot, 

ja iesniedzējs vai tā ģimenes loceklis ir nestrādājoša pensijas vecuma persona un nestrādājoša 

persona ar I un II grupas invaliditāti.”   

 

1.3. Izteikt Noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:  

 



„8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu līmenis uz vienu 

ģimenes locekli nepārsniedz LVL 162.00 mēnesī. Ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti 

analoģiski Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”     

 

1.4. Izteikt Noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:  

 

„9. Sociālā palīdzība ģimenēm (personām) tiek sniegta un ģimene (persona) ir atzīstama 

par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja:  

9.1. iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem pieder nekustamais īpašums vai tā 

daļa, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits 

nekustamais īpašums; 

9.2.iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem pieder neapbūvēts nekustamais 

īpašums (mazdārziņš, sakņu dārzs) ne vairāk kā 0,12 ha platībā, kas tiek izmantots 

ģimenes (personas)  pamatvajadzību apmierināšanai;  

9.3.tās īpašumā ir viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas                

ikdienas vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai līdz darba vietai vai izglītības iestādei); 

9.4.tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

9.5.persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši         

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.” 

 

1.5. Papildināt Noteikumu 26.punktu ar  jaunu teikumu šādā redakcijā: 

 

„Pieprasot pabalstu par medicīnas pakalpojumiem un uzturēšanos veselības un sociālās 

aprūpes rehabilitācijas iestādēs, jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokumenta oriģināls, kas 

noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”   

 

 2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           P. Balzāns   

 


