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Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā”  

 

Paskaidrojuma raksts  

 

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.  

      Noteikumu izmaiņas nepieciešamas, lai iekļautos 2011. 

gada apstiprinātā  budžeta līdzekļos.   

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par 

pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību  izriet 

no „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”  

3.panta otrās daļas, 35. panta  trešo un ceturto daļu, kas 

nosaka, ka pabalsta veidu, apmēru un izmaksas  kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē 

pašvaldības saistošajos noteikumos (attiecīgi arī 

apstiprināt  noteikumu grozījumus).     

2.2. Saistošo noteikumu mērķis: ir precizēt pabalstu veidus par 

medicīnas pakalpojumiem, kurus var saņemt 

maznodrošinātas personas.     

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 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvā teritorijā 

deklarētās personas.   

4.2. Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, 

taču nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt 

informāciju, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu 

tiesību realizēšanu..  

4.3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.         

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.  
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas   

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.   

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotajā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas Domes sēdē un 

publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā 

www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no 

tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos.      

  

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                     P. Balzāns   

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.adazi.lv/


 3 

 

 

 

 

 

 

Noteikumi Nr.  20  

          
Apstiprināti 

                                                                                               ar Ādažu novada domes  

                                                                                          2011.gada  28.jūnija  

                                                                                                  sēdes lēmumu, protokols Nr.13§3.7 

Ādažos          

 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā”   
      

  Izdoti saskaņā ar LR likuma 

,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 43.panta 13.punktu.  

,,Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma’’ 3.panta otro daļu, 

9.panta pirmo daļu, 35.panta trešo un 

ceturto daļu  

 

 

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

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

 

1. Svītrot noteikumu 17.4 punktu.  

 

2. Grozījumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      P.Balzāns  

 

 


