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Saistošie noteikumi Nr. 13 

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes 2013. gada 16.septembra sēdes 

lēmumu Nr. 39 (protokols Nr. 5; 2.§) 

 

Ar precizējumiem, kas izdarīti, Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 16.decembra sēdē ar 

lēmumu Nr. 112 (protokols Nr. 8, 3.§) 

 

PAR GROZĪJUMIEM JAUNPIEBALGAS NOVADA DOMES 2009.GADA 

14.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 23 „PAR SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM JAUNPIEBALGAS NOVADĀ” 

 

Izdoti saskaņā ar  

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu 

LR likuma „EURO ieviešanas kārtības likums” 

31.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos noteikumos Nr. 

23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 9. punktā vārdu un skaitli „Ls 45,00” ar skaitli un vārdu „64,03 

euro”. 

1.2. Aizstāt Saistošo noteikumu 12. punktā vārdu un skaitli „Ls 60,00” ar skaitli un vārdu 

„85.37 euro”. 

1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.1. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 90,00” ar skaitli un 

vārdu „128.06 euro”. 

1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.2. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 175,00” ar skaitli un 

vārdu „249.00 euro”. 

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 14.3. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 45,00” ar skaitli un 

vārdu „64.03 euro”. 

1.6. Aizstāt Saistošo noteikumu 16.2. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un 

vārdu „142.29 euro”. 

1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 21. punktā vārdus un skaitli „Ls 60,00 (sešdesmit lati)” ar 

skaitli un vārdu „85.37 euro”. 

1.8. Papildināt Saistošo noteikumu VIII. nodaļas 27.punktu ar 27.1. apakšpunktu, šādā 

redakcijā: 
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„27.1. Pabalsta apmērs 50 % no attaisnotajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 85.37 euro 

kalendārajā gadā.” 

1.9. Papildināt Saistošo noteikumu IX. nodaļas 29.punktu ar 29.1. apakšpunktu, šādā redakcijā: 

„29.1. Pabalsta apmērs ne vairāk kā 85.37 euro kalendārajā gadā.” 

1.10. Aizstāt Saistošo noteikumu 30.1. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un 

vārdu „28.46 euro”. 

1.11. Aizstāt Saistošo noteikumu 30.2. apakšpunktā vārdu un skaitli „Ls 32,00” ar skaitli un 

vārdu „45.53 euro”. 

2. Noteikt, ka Jaunpiebalgas novada domes 2013.gada 16.septembra saistošie noteikumi Nr. 

13 „Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 14.septembra Saistošajos 

noteikumos Nr. 23 „Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā”” stāja spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri. 

 

Novada domes priekšsēdētājs_______________________ Laimis Šāvējs 

 


