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(protokols Nr.0 §00)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 24.oktobrī         Nr.XX 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 30.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.30/2015 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30/2015 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā 

stāvokļa izvērtēšanas” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt Noteikumu 7. punktu šadā redakcijā:  

“7. Pabalsts ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte un/vai kurš slimo ar 

celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte, ir 50,00 euro un tiek piešķirts vienu 

reizi gadā”.  

1.2. papildināt Noteikumus ar  9.5, 9..6 un 9..7 punktu šādā redakcijā: 

„9.5 Pabalsts ēdināšanai tuberkulozes slimniekiem ir 3,00 euro dienā.  

9.6 Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai ir 50,00 euro vienu reizi gadā 

personām ar invaliditāti, pamatojoties uz spēkā esošu Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu izziņu par medicīnisko indikāciju 

noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta 

transporta izdevumu kompensēšanai. 

9.7 Pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai līdz 150,00 euro gadā 

mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta 

atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību. Pabalstu nepiešķir, ja ir tiesības 

saņemt Noteikumu 9.6 punktā minēto pabalstu.” 

1.3. izteikt Noteikumu 10. punktu šadā redakcijā:  



“10. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājam vai viņa likumīgi pilnvarotai personai 

Noteikumu 7.–9. un 9.5.-9.7 punktā paredzētajos gadījumos jāiesniedz Dienestā šādi 

dokumenti:  

10.1. iesniegums pabalsta saņemšanai, t.sk., norādot informāciju par bērna un/vai 

pabalsta pieprasītāja deklarēto dzīvesvietu; 

10.2. pilnvara (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona).” 

1.4.   papildināt Noteikumus ar 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.4. Noteikumu 9.5 punktā noteikto pabalstu, jāiesniedz sertificēta 

pneimonologa/pulmonologa izziņa, kurā norādīta diagnoze – tuberkuloze un 

ambulatorās ārstēšanās laiks.”    

2.     Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.   

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 

 

  



 

 

Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 30.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.30/2015 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez 

materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un 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 un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 30.06.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.30/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez 

materiālā stāvokļa izvērtēšanas” izstrādāti pamatojoties uz likuma 43. panta trešās daļas.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Noteikumu mērķis – papildināt noteikumus ar pabalstu tuberkulozes slimniekiem un pabalstu 

transporta pakalpojuma izmantošanai noteiktām personu kategorijām neizvērtējot ģimenes 

materiālo situāciju.   

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu, jo minētie pabalsti iepriekš bija iekļauti saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības 

piešķiršanas kārtību”, kas ar 2018.gada 1. janvāri tiek atcelti un tā vietā pieņemti jauni.   

3.2. 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. Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās personas.  

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

5.Informācija par administratīvajām procedūrām.  

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes 

Sociālais dienests.  

5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām 

veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā 

komitejā. Pēc Noteikumu izskatīšanas Finanšu komitejā un publicēšanas pašvaldības mājaslapā 

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 un iesniegto 

priekšlikumu izvērtēšana.         

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 

Formatēts: latviešu

http://www.adazi.lv/

