
 

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

27.02.2018. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.6§5)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 27.februārī        Nr.3/2018 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 28.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.49/2017 „Saistošie 

noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm 

(personām) krīzes situācijā” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

33.panta otro daļu, 35.panta otro, ceturto un 

piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”14.panta sesto daļu,  

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija 

noteikumu Nr.550 ,,Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu. 

 

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.49/2017 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm 

(personām) krīzes situācijā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:   

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta otro, 

ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta 

sesto daļu,  Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550,, Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu.” 

2. Aizstāt Noteikumu 3. un 24. Punktā, kā arī 9.2.apakšpunktā skaitli un vārdu “23.punktā“ ar 

skaitli un vārdu “13.4.apakšpunktā”. 



3. Izteikt Noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:  

 “11. Izvērtējot klienta materiālā stāvokļa atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam un viņa tiesības saņemt pabalstus, papildus normatīvajā 

aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu 

noteiktajam, par īpašumu neuzskata neapbūvētu nekustamo īpašumu (mazdārziņš, 

sakņu dārzs) ne vairāk kā 0,12 ha platībā, kas tiek izmantots ģimenes (personas) 

pamatvajadzību apmierināšanai un kas pieder klientam vai kādam no ģimenes 

locekļiem.” 

4.  Izteikt Noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:  

“13.Pašvaldība piešķir šādus papildus pabalstus: 

 13.1. pabalsts veselības aprūpei; 

 13.2. pabalsts skolas piederumu un apģērba iegādei; 

     13.3. pabalsts ēdināšanai; 

     13.4. pabalsts krīzes situācijā.” 

5. Izslēgt Noteikumu 14.punktu. 

6. Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:  

“15. GMI pabalstu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā, izmaksājot 

klientam vai pārskaitot uz viņa kredītiestādes kontu par kārtējo mēnesi līdz kārtējā 

mēneša 25.datumam.” 

7. Aizstāt Noteikumu 17. un 18.punktā vārdus “bankas kontu“ ar vārdiem “kredītiestādes  

kontu”. 

8. Izteikt Noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 

“21. Pabalstu skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam, kurš iegūst obligāto 

pamatizglītību no piecu gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, piešķir vienu 

reizi gadā, 45,00 euro apmērā.” 

9. Izteikt Noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 

 “23. Dienestam ir tiesības izvērtēt un lemt par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā. 

Minēto pabalstu piešķir klientam un katram tā ģimenes loceklim: 

23.1. katastrofas, stihiskas nelaimes (ugunsgrēku, plūdu, vētras postījumu, u.c.) 

gadījumos - līdz 700,00 euro, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. Pabalstu piešķir ar 

Ādažu novada domes lēmumu; 

23.2. iepriekš neparedzamos gadījumos (zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes 

negadījums, ilgstošas ārstēšanās, u.c.) - līdz 100,00 euro, nepārsniedzot faktiskos 

izdevumus.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 

 

  



 

 

Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 28.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.49/2017 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes situācijā” 
 

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 28.11.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.49/2017 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes situācijā”  (turpmāk noteikumi Nr. 49) izdoti  

saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro 

daļu, 35.panta otro, ceturto un piekto daļu un Ministru Kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu 

Nr.550,, Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību’’ 13.punktu . 

2. Īss projekta satura izklāsts. 

Noteikumu mērķis – precizēt noteikumus Nr. 49 pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 19.12.2017. atzinuma 1-18/9825. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu, jo minētie pabalsti ir iekļauti budžetā.  

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, kuras 

atbilst Noteikumos noteiktajā kategorijām.   

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 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/

