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Saistošie noteikumi Nr. 23 
Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes 2010. gada 27. decembra sēdes 

lēmumu Nr. 5. (protokols Nr. 14) 

 
Ar precizējumiem kas izdarīti, Jaunpiebalgas novada domes 2011. gada 14. februāra sēdē ar 

lēmumu Nr. 5. § (protokols Nr. 2). 
 

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 ceturto un piekto daļu;  

 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

25. panta pirmo daļu 

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

23 “Par sociālajiem pabalstiem Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt 1.4. punktu sekojošā redakcijā: 

„1.4. Trūcīga ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atbilst Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajiem kritērijiem”. 

2. Izteikt 1.5. punktu sekojoša redakcijā: 
„1.5. Maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene (persona), kura atbilst Jaunpiebalgas 

novada domes 2010.gada 27. decembra saistošos noteikumos Nr.25 “Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jaunpiebalgas 

novadā” noteiktajiem kritērijiem”. 

3. Svītrot 3. punktā vārdus „pēdējos 12 mēnešus”; „bijusi”. 

4. Svītrot 3.3. apakšpunktu. 

5. Aizstāt 4.2. punktā vārdus „Jaunpiebalgas novada sociālam” ar „Jaunpiebalgas novada 

Sociālā dienesta” 

6. Papildināt 4.2. punktā ar 4.2.6. apakšpunktu, sekojošā redakcijā: 
„4.2.6. Vienreizējs pabalsts bērna ēdināšanai skolā”. 

7. Svītrot 6. punktu. 

8. Izteikt 7. punktu sekojošā redakcijā: 
„7. Pabalstu piešķir personai, kura saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
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par trūcīgu” ir atzīta trūcīga un ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas 

uzlabošanai.” 

9. Svītrot no 10. punkta vārdus „un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss”. 

10. Aizstāt 12. punktā vārdus „apkures sezonā (gada laikā)” ar „gadā”. 

11. Svītrot 22. punktā vārdus „un maznodrošinātām”. 

12. Svītrot 23. punktā vārdus „vai maznodrošinātiem”. 

13. Aizstāt 27. punktā vārdus „sociālā darba speciālists,” ar „Sociālais dienests”. 

14. Izteikt X. nodaļu sekojošā redakcijā: 
„X. Pabalsts bērnu audzināšanai, izglītībai un ēdināšanai 

30. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kurai normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss. 

30.1. Pabalsta apmērs vienam bērnam bērna audzināšanai un izglītībai Ls 20,00. 
30.2. Pabalsta apmērs vienam bērnam mācību gadā bērna ēdināšanai Ls 32,00” 

15. Aizstāt 38.3. apakšpunkta vārdus „no piedalīšanās nodarbinātības veicinošos pasākumos” 

ar „ no nodarbinātības veicinošiem pasākumiem”. 

16. Papildināt 38. punktu ar 38.9. apakšpunktu, sekojošā redakcijā: 
„38.9. Ja neizmanto īpašumā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi pamatvajadzību 

nodrošināšanai.” 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs_______________________ Askolds Liedskalniņš 

 


