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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2017 

APSTIPRINĀTS 
Ar Jaunpils novada Domes 

2017.gada 31.oktobri 

sēdes Nr.10 lēmumu Nr. 142 
 

“GROZĪJUMI SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.8 „PAR JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO 

PALĪDZĪBU UN PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2017.gada 31.oktobrī 

 

 

 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un 
piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

”Audžuģimenes noteikumi”43.1. un 43.2. apakšpunktu.  
 
Izdarīt Jaunpils novada 2011.gada 18. decembra Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par 

Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” (turpmāk tekstā – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

  

 

1.Noteikumu 3. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā :  

“ 3. Vienreizējais pabalsts ģimenei (personai) krīzes situācijā, kuru piešķir neizvērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus.” 

  

 2. Noteikumu 21.2 punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: 

“21.2. klientam pieprasot Dzīvokļa pabalstu, izvērtē klienta ģimenes (personas) izdevumus par īri 

un komunālajiem pakalpojumiem, kurus apliecina dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu rēkini 

un  maksājumu kvītis,  un Dienestam uzrādītais klientam piederošais  kurināmā materiāla 

daudzums dabā.” 

 

3. Noteikumu 21.6. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā : 

 

“ 21.6. Izvērtējot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par īpašumu šo noteikumu izpratnē 
nav uzskatāms viens vai  vairāki  ģimenes locekļiem piederoši zemesgabali, kuru kopējā platība 

nepārsniedz piecus hektārus, viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes 

(personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim,- 



 kā arī ģimenei (personai) piederoši transportlīdzekļi, mašīnas un iekārtas, uz kurām vērsta 
piedziņa vai uzlikts arests un īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.” 

  

4. Noteikumu 27.1. punktu izteikt šādā jaunā redakcijā : 

  

„27.1.  ģimenei  vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo atbilstoši norādītajai adresei, kuru 
pamato ar juridisku dokumentu (īres līgumu),un kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam.” 
 

5. Noteikumu 31.5.  punktu izteikt šādā jaunā redakcijā :  

31.5. malkas iegādei – sešus mēnešus gadā aprēķinot mēnesī 0,80 euro par katru m2 no 

kopējās platības;” 

6. Noteikumu 36.1.  punktu izteikt šādā jaunā redakcijā :. 

“36.1.Brīvpusdienas skolās, ja skolēns izglītības programmu apgūst citā pašvaldībā un faktiskās 
ēdināšanas izdevumu segšana pirmsskolas izglītības iestādēs ģimenēm ar bērniem.” 

 
7.  Noteikumu X nodaļu izteikt šādā jaunā redakcijā:  

X. VIENREIZĒJAIS PABALSTS ĢIMENEI(PERSONAI) KRĪZES SITUĀCIJĀ  
 
38. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus, 
39. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā līdz 200,00 euro- piešķir Dienesta vadītājs.  

40. Lēmumu par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā, kura apmērs pārsniedz 200,00 euro - 
piešķiršanu pieņem Jaunpils novada Dome. 

 

8.  Noteikumu 57.  punktu izteikt šādā jaunā redakcijā: 
“57. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai- 129,00 euro, vai invalīdam kopš bērnības - 214,00-
euro”; 

 

9. Noteikumu 58.punktu izteikt šādā redakcijā:  
 “58. Ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā 

arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31. un 31.1 punktos minētajos gadījumos - 65,00 euro,- 

mēnesī vai invalīdam kopš bērnības 107,00-euro mēnesī.” 
 

  
10. Noteikumu 59. punktu izteikt šādā redakcijā : 

“59. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē, t.sk. adoptētajam pirms adopcijas periodā –  60% no  

spēkā esošās valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra, euro.”  

 

 

  

 
 

 
Priekšsēdētāja          L.Gintere 

 

 

 

  



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2017 „Par grozījumiem 2011. gada 18. decembra 
Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un 

pašvaldības pabalstiem” 
Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

  Saistošie noteikumi Nr. 11/2017 „Par grozījumiem 2011. gada 18. 

decembra Saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Jaunpils novada 
pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem” 

nepieciešami, lai labotu un precizētu noteikumus atbilstoši 
grozījumiem „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”- 

noteikt pabalstu krīzes situācijā. 

Atbilstoši 20.06.2017. grozījumiem MK noteikumos ”Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

Grozīt kustamā un nekustamā īpašuma normas attiecībā uz to, kas 
trūcīgai ģimenei(personai) var piederēt.  

 Nepieciešams paplašināt dzīvokļa pabalsta saņēmēju loku, nosakot, 

ka pabalstu var saņemt arī maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam atbilstošas personas un grozīt  tarifu malkas iegādei.   

 
Kā arī nepieciešams papildināt sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm noteiktos pabalstus ar pabalstu apmēru invalīdam kopš 
bērnības. 

 
2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

    Saistošie noteikumi izdoti, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35. Pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 

43.panta trīspadsmito daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumu Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktu.  

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt pabalstu krīzes 

situācijā. Grozīt kustamā un nekustamā īpašuma normas, kas trūcīgai 

ģimenei(personai) var piederēt. Paplašināt dzīvokļa pabalsta saņēmēju 

loku.  Precizēt  tarifu malkas iegādei , dzīvokļa pabalsta saņēmējam 

Papildināt sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm noteiktos 

pabalstus ar pabalstu apmēru invalīdam kopš bērnības. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

  Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 

  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils 

novada iedzīvotājiem. 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas 

tiesības un iespējas Jaunpils novada iedzīvotājiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Nav 



6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

   Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva 

pielietošana Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- 

nav. 

 
Priekšsēdētāja        L.Gintere 


