
 
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagastā 

 

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes sēdes 2017.gada 23.janvāra  

lēmumu Nr.6 (prot. Nr.1, 7.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.3  

Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.24 “Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktu  

 

 

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.24 “Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt noteikumu 6.punktā skaitli “45,00” ar skaitli “100,00”; 

1.2. aizstāt noteikumu 11.punktā skaitli “75,00” ar skaitli “100,00” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.martā. 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Jaunpiebalgas novada domes 2017.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.24 “Par materiālo pabalstu piešķiršanu Jaunpiebalgas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4. un 6.punktu pašvaldībai ir šādas 

autonomās funkcijas:  

 1.gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 

noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 

pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un 

izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

2. nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu. 

Ņemot vērā, ka gan vidējā darba alga, gan 

Ministru kabineta noteiktā minimālā darba alga 

kopš 2014.gada ir palielinājusies, bet 

Jaunpiebalgas novadā noteiktie materiālie 

pabalsti kopš 2014.gada nav mainījušies, saņemts 

Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta 

ierosinājums palielināt bērna piedzimšanas un 

apbedīšanas pabalstu, attiecīgi no 45,00 EUR uz 

100,00 EUR un no 75,00 EUR uz 100,00 EUR. 

 

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem tiek palielināts materiālā 

pabalsta apmērs bērna piedzimšanas gadījumā un 

apbedīšanas gadījumā. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumiem papildus finansējums nav 

nepieciešams. Līdzekļi paredzēti 2017.gada 

pašvaldības budžeta ietvaros. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek 

mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama 

konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie 

neierobežo sabiedrības intereses 

 

 

 

 

  

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs 

 

 

 


