
 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2016.gada 25.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.17 § 5)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 
 

2016.gada 25.oktobrī                 Nr.28/2016 

 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par 

Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 

trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu  

      

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 

“Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā:  

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

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu”; 

1.2. Aizstāt Noteikumu 1.1.punktā skaitli „284,57” ar skaitli „285,00”; 

1.3. Aizstāt Noteikumu 3.punktā skaitli „99,60” ar skaitli „100,00”; 

1.4. Aizstāt Noteikumu 4.punktā skaitli „213,43” ar skaitli „214,00”; 

1.5. Aizstāt Noteikumu 6.punktā skaitli „99,60” ar skaitli „100,00” un skaitli „284,57” 

ar skaitli „285,00”; 

1.6. Aizstāt Noteikumu 7.punktā skaitli „213,43” ar skaitli „214,00” un skaitli „284,57” 

ar skaitli „285,00”; 

1.7. Aizstāt Noteikumu 7¹.punktā skaitli „213,43” ar skaitli „214,00” un skaitli 

ar„284,57” ar skaitli „285,00”. 

2. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks                       P.Balzāns  

  
 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai” 
 

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 izpildi.  

1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai 

kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai” izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Noteikumu mērķis – precizēt pabalsta apmēru.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 2017.gadā par 120 EUR. 

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 ar I 

un II grupas invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz 285,00 euro uz vienu personu un bērna 

invalīda vecākam, ja bērnam ir smagi funkcionālie traucējumi.    

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 Sociālajā komitejā un Finanšu 

komitejā.   

 

 

Domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks                       P.Balzāns  

 

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

