
 

 

Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 44 

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   

pirmās 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, 35.panta 

ceturto daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu.  

        

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

situācijas uzlabošanai  ir nepieciešams veikt grozījumus.    

2.2.    Noteikumu mērķis:  

2.2.1. Papildināt personu kategorijas, kurām ir tiesības 

pretendēt uz pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai 

malkas iegādei, nosakot, ka pabalstu komunālo maksājumu 

segšanai vai malkas iegādei piešķir maznodrošinātiem 

pensionāriem, kuru ģimenē nav darbspējīgu personu.   

2.2.2 .veikt  tehniskus grozījumus pārejai uz euro. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta  

palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu 

attiecībā pret 2013.gadā plānoto un izpildīto budžetu, jo 

2013. gādā ir samazinājies trūcīgo un maznodrošināto 

ģimeņu skaits. 2012.gadā tās bija 287, 2013.gadā 238 

ģimenes. No jauna pabalstu varētu saņemt 50 ģimenes par 

kopējo summu 12806 euro.   

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 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums ir maznodrošināti pensionāri, kuru 

ģimenē nav darbspējīgu personu.   

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.  

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


5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada  

 domes Sociālo jautājumu komitejā.   

 

  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 



 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2013.gada 26.novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.18§27.4)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013. gada 26.novembrī                Nr. 44 

 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par 

sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta 

pirmās daļas 7. punktu,  43. panta trešo daļu  un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro 

daļu, 9.panta pirmo daļu, 35.panta trešo un 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 ” (turpmāk – Noteikumi) 

šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt Noteikumu 6.punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 162,00”  ar skaitli un vārdu 

„230,51 euro”. 

1.2. Aizstāt Noteikumu 16.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „ 240,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„341,49 euro”. 

1.3. Aizstāt Noteikumu 16.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „ 180,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„256,12 euro”. 

1.4. Papildināt Noteikumus ar jaunu 16.2.4. punktu:   

        „16.2.4. maznodrošinātiem pensionāriem, kuru ģimenē nav darbspējīgu personu.” 

1.5. Aizstāt Noteikumu 17.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „ 100,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„142,29 euro”. 

1.6. Aizstāt Noteikumu 17.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „100,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„142,29 euro”. 

1.7. Aizstāt Noteikumu 17.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „70,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„99,60 euro”. 

1.8. Aizstāt Noteikumu 17.5. apakšpunktā skaitli un vārdu „200,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„284,57 euro”. 

1.9. Aizstāt Noteikumu 17.6. apakšpunktā skaitli un vārdu „200,00 lati” ar skaitli un vārdu 

„284,57 euro”. 

1.10. Aizstāt Noteikumu 18. punktā skaitļus un vārdu „30.00 - 90.00 latiem” ar skaitļiem un 

vārdu „42,69- 128,06  euro”. 

1.11. Aizstāt Noteikumu 18.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „30.00 latus” ar skaitli un vārdu 

„42,69  euro”. 



1.12. Aizstāt Noteikumu 18.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „45.00 latus” ar skaitli un vārdu 

„64,03  euro”. 

1.13. Aizstāt Noteikumu 18.3 apakšpunktā skaitli un vārdu „60.00 latus” ar skaitli un vārdu 

„85,37  euro”. 

1.14. Aizstāt Noteikumu 18.4 apakšpunktā skaitli un vārdu „75.00  latus” ar skaitli un vārdu 

„106,72  euro”. 

1.15. Aizstāt Noteikumu 18.5 apakšpunktā skaitli un vārdu „90.00  latus” ar skaitli un vārdu 

„128,06  euro”. 

1.16. Aizstāt Noteikumu 18.4 apakšpunktā skaitli un vārdu „75.00  latus” ar skaitli un vārdu 

„106,72  euro”. 

1.17. Aizstāt Noteikumu 19.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „1,05 lati” ar skaitli un vārdu 

„1,49   euro”. 

1.18. Aizstāt Noteikumu 20.punktā skaitli un vārdu „140,00  lati” ar skaitli un vārdu „199,20 

euro”, skaitli un vārdu „70.00 lati” ar skaitli un vārdu „99,60 euro”. 

1.19. Aizstāt Noteikumu 21.punktā skaitli un vārdu „40.00 latus” ar skaitli un vārdu „56,91 

euro”. 

1.20. Aizstāt Noteikumu 22. punktā skaitli un vārdu „500.00 lati” ar skaitli un vārdu „711,44  

euro”. 

1.21. Aizstāt Noteikumu 24.punktā skaitli un vārdu „2  lati” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


