
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2017.gada 20.jūnija lēmumu 

(protokols Nr.11)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017. gada 20.jūnijā          Nr.17/2017  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma” 3.panta otro daļu, 

35.panta trešo un ceturto daļu 

  

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

(turpmāk – noteikumi): 

1.1. izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā jaunā redakcijā:   

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, kā arī 35.panta 

trešo un ceturto daļu”. 

1.2. izteikt noteikumu 19.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„19. Pabalsts ēdināšanai 100% apmērā tiek piešķirts trūcīgiem un 

maznodrošinātiem izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo 

izglītību, vai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi”.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17/2017 „Grozījums Ādažu novada 

domes 2010.gada .23.februāra  saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās 

palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

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. Grozījums (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā” (turpmāk - Noteikumi Nr.2) izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu.  

1.3. Noteikumi Nr.2 šobrīd nosaka, ka pabalsts ēdināšanai skolā maznodrošinātām ģimenēm 

tiek segts 100% apmērā, bet pirmskolas izglītības iestādēs 1,49 EUR par bērnu dienā.  

1.4. Latvijas Republikas tiesībsargs Ādažu novada domei ir norādījis, ka dalīts ēdināšanas 

pabalsta apmērs  maznodrošinātām ģimenēm  rada nevienlīdzīgu pieeju uz sociālo palīdzību, 

jo saskaņā ar Izglītības likuma 5.panta pirmo daļu noteiktās izglītības pakāpes ir: pirmsskolas 

izglītība, pamatizglītība, vidējā  izglītība un augstākā izglītība un bērni kuri iegūst Izglītības 

likumā noteikto izglītību atrodas salīdzināmos apstākļos.     

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi paredz noteikts 100% apmaksu izglītojamo ēdināšanai gan pirmsskolas izglītības, 

gan vispārējās izglītības iestādēs.    
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Ietekme uz pašvaldības budžetu ir nenozīmīga, jo saskaņā ar Sociālā dienesta sniegto 

informāciju trūcīgo un maznodrošināto izglītojamo skaits ir neliels un papildus finansējums 

tam nav nepieciešams. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Nav attiecināms. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 

Sociālais dienests.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Sociālā komitejā pēc atvijas Republikas 

tiesībsarga ierosinājuma. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju 

izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks 

iekļauti saistošajos noteikumos. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana 

pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

http://www.adazi.lv/

