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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes sēdes 2021.gada 15.marta  

lēmumu Nr.39 (prot. Nr.3;4.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.3 

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

Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 36.panta sesto daļu  

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25. panta pirmo daļu 

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu 

Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 27., 30., 31. un 31.
1 

punktu” 

 

 

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

Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt noteikumu tiesiskās izdošanas pamatojumu šādā redakcijā: 

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

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta sesto daļu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 

31.
1 

punktu” 

1.2. svītrot noteikumu 1.3., 1.4.apakšpunktu; 

1.3. izteikt noteikumu 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“1.5. Maznodrošinātas mājsaimniecība – ģimene (persona), kura atbilst Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajiem kritērijiem”; 

1.4. izteikt noteikumu 4.1.apakšapunktu šādā redakcijā: 

“4.1. Obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti, kuri ir noteikti Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos 

Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās”; 

1.5. izteikt noteikumu 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.2. Atbilstoši Jaunpiebalgas novada Sociālā dienesta un, ja ir apmierināts pamatots 

pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un citiem noteikumu 4.1.punktā minētajiem 

pabalstiem Jaunpiebalgas novadā izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti ir:”; 

1.6. svītrot noteikumu II nodaļu “Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai (GMI)” un  III nodaļu “Dzīvokļa pabalsts”; 

1.7. noteikumu 14.1.apakšpunktā skaitli “130,00” aizstāt ar skaitli “218,00”, izslēgt 

vārdus “divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā” un papildināt 

ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro; 

1.8. noteikumu 14.2.apakšpunktā skaitli “250,00” aizstāt ar skaitli “820,05” 

1.9. noteikumu 14.3.apakšpunktā skaitli “65,00” aizstāt ar skaitli “109,00”, izslēgt 

vārdus “divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā”  un 

papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163,00 euro; 

1.10. noteikumu 16.1.apakšpunktā aizstāt vārdus “50% apmērā no noteiktās 

minimālās darba algas valstī” ar skaitli un vārdu “258,00 euro”; 

1.11. noteikumu 16.2.apakšpunktā skaitli “145,00” aizstāt ar skaitli “250,00”; 

1.12. svītro noteikumu 15.punktu; 

1.13. svītrot noteikumu XI. nodaļu “Pabalstu saņemšanai iesniedzamie dokumenti” 

un  XII. nodaļu “Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība”; 

1.14. svītrot noteikumu 33.punktā vārdus “rakstveida” un aizstāt vārdus “noteikumu 

4.3. punktā minētos” ar vārdu “sociālos”; 

1.15. svītrot noteikumu XIV. nodaļu “Ierobežojumi pabalsta saņemšanai” un  

XV.nodaļu “Apsekošana dzīvesvietā”; 

2. Saistošie noteikumu grozījumi attiecībā par mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 

stājas spēkā vienlaicīgi ar jaunā tiesiskā regulējuma stāšanos spēkā Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020.gada 

17.decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 

situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.  

3. Saistošie noteikumi pārējā daļā stājas spēkā 2021.gada 1.maijā 

 

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Jaunpiebalgas novada domes 2021.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 

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

Nr.23 “Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

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

pirmās daļas 7.punktu pašvaldībai ir autonomā 

funkcija nodrošināt iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 

mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un 

bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana 

ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) 

 

Ņemot vērā, ka 2021.gada 1.janvārī ir stājušies 

spēkā virkne grozījumu Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā, t.sk., palielināts 

garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 

nepieciešami grozījumi saistošo noteikumu 

normās, kuras nosaka vienreizēju pabalstu 

apģērba un mīkstā inventāra iegādei, pabalstu 

ikmēneša izdevumiem, vienreizējs pabalstu 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai, mājokļa pabalstu, 

kā arī garantētā minimālā ienākuma sliekšņa 

noteikšanai. 

Ņemot vērā, ka 2021.gada 1.aprīlī stāsies spēkā 

mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtība Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 

Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra 

noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par 

mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu 

un sociālās palīdzības saņemšanu” 

 

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem tiek palielināti materiālo pabalstu 

līmeņi – vienreizējs pabalstu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei, pabalstu ikmēneša izdevumiem, 

vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

mājokļa pabalsts, kā arī tiek noteikts slieksnis 

garantētajam minimālajam līmenim. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumiem papildus finansējums nav 

nepieciešams. Līdzekļi paredzēti 2021.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 



Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

neierobežo sabiedrības intereses 

 

 

 

 

  

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs 

 

 

 

 

 


