
 

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

22.03.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.4 §2)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 22.martā         Nr.8/2016 

 

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 Latvijas Republikas 

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. Papildināt Noteikumus ar 2.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 punktu šādā redakcijā: 

„2.1 Noteikumu 9.² punktā noteiktā pabalsta mērķis ir godināt personu dzīves 

jubilejā, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu novada pašvaldības teritorijā 

dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī integrētu tās novada 

sabiedriskajā un sociālajā vidē. 

9.¹ Pabalsts personai, sasniedzot 100 gadu vecumu, 300,00 euro. 

9.² Pabalsts natūrā personas apsveikšanai jubilejā sasniedzot 70, 75, 80, 85, 90, 95, 

100 gadu vecumu, kas tiek izmantots, pašvaldībai iegādājoties un piegādājot 

personai kliņģeri, ziedus un apsveikuma kartiņu par kopējo summu līdz EUR 20,00. 

100 gadu vecumu sasniegušai personai pabalsts paredzēts papildus Noteikumu 9.¹ 

punktā minētajam pabalstam. 

 9.³ Ziemassvētku pabalstu natūrā līdz 25.00 euro piešķir katru gadu uz 

Ziemassvētkiem, pārtikas pakas veidā, un to ir tiesības saņemt:  

9.³1. personām ar I grupas invaliditāti; 

9.³2. vientuļiem pensionāriem un personām ar II grupas invaliditāti, kuriem nav  

Civillikumā  noteikto apgādnieku; 

9.³3. ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu; 

9.³4. ģimenei, kura audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu; 

9.³5. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; 

9.³6. sociālā riska ģimenēm ar bērniem. 



9.4 Ziemassvētku pabalstu natūrā līdz 6,00 euro tiek piešķirts katru gadu uz 

Ziemassvētkiem, saldumu paciņas veidā, un to ir tiesības saņemt par katru ģimenē 

dzīvojošu bērnu:  

9.4.1. ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu (bērnus invalīdus); 

9.4.2. ģimenei, kurā bērns (bērni) slimo ar celiakiju; 

9.4.3. ģimenei, kura audzina aizbildnībā vai audžuģimenē esošu bērnu (bērnus); 

9.4.4. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; 

9.4.5. sociālā riska ģimenēm ar bērniem. 

1.2. Izteikt Noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 

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

Noteikumu 7.–9.punktā paredzētajos gadījumos jāiesniedz Dienestā šādi dokumenti:  

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

pabalsta pieprasītāja deklarēto dzīvesvietu; 

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

1.3. Papildināt Noteikumus ar 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 un 17.6 punktu šādā redakcijā: 

„17.¹ Noteikumu 9.¹ punktā noteikto pabalstu piešķir un pasniedz mēnesī, kad 

persona sasniegusi 100 gadu vecumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām. 

Pabalstu nogādā pabalsta saņēmējam tā dzīvesvietā. 

 17.² Noteikumu 9.² punktā noteiktā pabalsta saņemšanu organizē Dienests kopā ar 

biedrību „Ādažu novada pensionāru biedrība” vienu reizi mēnesī. Pabalsta 

saņēmēju sarakstu sastāda Dienests pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām. 

17.³ Noteikumu 9.3 un 9.4 punktā noteiktā pabalsta saņēmēju sarakstu katru 

kalendāro gadu sagatavo Dienests. 

17.4 Ja ģimenei ir tiesības saņemt 9.3 un 9.4 punktā noteikto pabalstu, bet tā nav 

iekļauta pabalsta saņēmēju sarakstā, tad persona pabalstu pieprasa, iesniedzot 

Dienestā iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pabalsta saņemšanai, ne vēlāk 

kā līdz kārtējā gada 31.decembrim. 

17.5 Noteikumu 9.3 punktā noteiktais pabalsts tiek nogādāts personām ar Dienesta 

starpniecību vai tiek izsniegts Dienestā līdz nākamā gada 31.janvārim. 

17.6 Noteikumu 9.4 punktā noteiktais pabalsts tiek izsniegts personām Ziemassvētku 

pasākuma laikā vai Dienestā līdz nākamā gada 31.janvārim.” 

 

 

 

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 – sniegt materiālu atbalstu 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 gadu vecumu 

sasniegušiem Ādažu novada iedzīvotājiem, godinot viņus apaļās jubilejās, kā arī piešķirt 

Ziemassvētku pabalstus 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 2016.gadā Noteikumos minētiem pabalstiem ir paredzēti finanšu līdzekļi 9500  EUR 

apmērā, ko veido:  

4500 EUR pensionāru sveikšanai apaļās jubilejās (20x225 personas); 

4280 EUR Ziemassvētku paku pabalsts (25x171)  

720 EUR Ziemassvētku pabalstam bērniem(6x120) 

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, bet 

Noteikumos norādītās mērķgrupas uz pašvaldības atbalstu raudzīsies pozitīvi, jo atbalsts tiek 

nodrošināts svarīgos dzīves un svētku brīžos.      

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 Sociālajā komitejā. Pēc Noteikumu 

izskatīšanas Sociālajā 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 

http://www.adazi.lv/

