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Jēkabpils novada pašvaldības 

2010. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 29 

(apstiprināti Jēkabpils novada domes sēdē 2010. gada 25. novembrī, prot. Nr. 15, 22.§, 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”) 

 

 

„Grozījums 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 
 

 
Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu  un  sociālās  

 palīdzības likuma 35.panta trešo un  

ceturto daļu un 10.panta trešo daļu,33.pantu un 36 panta otro daļu. 

LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma  

12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu 

 

 Izdarīt Jēkabpils novada pašvaldības 2009. gada 17.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādu grozījumu:  

 

Izteikt 14.4. punktu šādā redakcijā: 

„14.4. Saistošo noteikumu 2.4.punkts, VI. nodaļa un 7.1.1. punkts stājas spēkā 2012.gada 

30.decembrī.” 

 

 

Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts 
 

Jēkabpils novada pašvaldības 

2010.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr. 29 

 

„Grozījums 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums, 

kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja 

attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad 

skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība: 

 

2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr. 11 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”(stājās spēkā 22.01.2010.), 

turpmāk – Noteikumi: 

 

1) 2.4. punkts paredz sociālās palīdzības pabalstu – pabalsts 

daļēju medicīnas izdevumu apmaksai, kura apmērs noteikts 

Noteikumu VI. nodaļā „Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu 

apmaksai”. Atbilstoši Noteikumiem pabalstu piešķir trūcīgām, 

maznodrošinātām ģimenēm (personai), pensionāriem, 

invalīdiem, represētām personām, kuru ienākumi nav lielāki 
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par valsts noteikto minimālo darba algu un nav saņēmuši cita 

veida atlaidi. Pabalstu medicīnisko izdevumu (ārstēšanos 

stacionārā) apmaksai piešķir 50% no izdevumu summas, bet 

ne vairāk kā LVL 50,00 – gadā vienai personai. Pabalsts – 

LVL 20,00 - vienu reizi mēnesī higiēnas preču iegādei piešķir 

personām ar kustību un funkcionāla rakstura traucējumiem, ja 

persona nesaņem valsts pabalstu. 

2) 7.1.1. punkts paredz pabalstu skolas piederumu un mācību 

grāmatu iegādei – LVL 15,00, ko izmaksā vienu reizi gadā no 

1.jūlija līdz 1.oktobrim. 

 

Ar 2009.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.17 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Jēkabpils novadā” (stājās spēkā 22.01.2010.) Noteikumi 

papildināti ar jaunu 14.4.punktu, nosakot, ka Noteikumu 2.4.punkts, 

VI. nodaļa un 7.1.1.punkts stājas spēkā 2010.gada 30.decembrī. Šo 

grozījumu pamatā ir bijusi valsts ekonomiskās situācijas strauja 

lejupslīde, kuras rezultātā pašvaldībai būtiski ir samazinājies 

pamatbudžets, kas faktiski radīja šķērslus piešķirt papildus sociālos 

pabalstus. 

 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešā daļa 

paredz, ka „Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju 

pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes 

(personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta 

izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību 

apmierināšanai.” 

 

Ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1046 

„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 

iedzīvotājiem ir nodrošināta veselības aprūpes organizēšanas un 

finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidi un apjomi, 

kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja 

līdzekļiem, samaksas kārtība par minētajiem pakalpojumiem, kā arī 

kārtība, kādā centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes 

pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindas.  

 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

36.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu" ir nodrošināta pabalsta piešķiršana garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai, t.sk., bērna izglītībai.  

 

Līdz ar to, Saistošo noteikumu ieviešana nepasliktinās iedzīvotāju 

sociālo stāvokli. 

 

1.2. problēmas raksturojums, kuras risināšanai nepieciešami 

saistošie noteikumi: 

 

Ņemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis nav uzlabojies, bet 

pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta turpina pieaugt, 

pašvaldības pamatbudžets nespēs nodrošināt Noteikumu 2.4.punktā, 

VI. nodaļā un 7.1.1.punktā paredzēto pabalstu piešķiršanu. Līdz ar to, 

Noteikumu minēto punktu stāšanās spēkā laiks būtu atliekams uz 

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/35_30032010_299.pdf
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2012.gada 30.decembri. 

 

Grozījumu neveikšana attiecībā uz Noteikumu 2.4.punkta, VI. nodaļas 

un 7.1.1.punkta spēkā stāšanās laika atlikšanu, var radīt situāciju, ka 

pašvaldība nespēs izpildīt Noteikumu minētajos punktos un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās saistības. 

 

Vienlaicīgi pašvaldība uzskata, ka minēto pabalstu piešķiršanas iespēja 

nākotnē būtu saglabājama. Gadījumā, ja pašvaldības pamatbudžeta 

stāvoklis nākotnē uzlabosies, pašvaldība varētu pārskatīt Noteikumu 

minēto punktu stāšanās spēkā laiku. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet 

pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus: 

Saistošie noteikumi „Grozījumi 2009.gada 17.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 11”, turpmāk – Saistošie noteikumi, izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un 

ceturto daļu. 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums: 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – atlikt Noteikumu 2.4.punkta, 

VI. nodaļas un 7.1.1.punkta stāšanās spēkā laiku, lai nepieļautu 

pašvaldībai noteikto saistību neizpildi no pašvaldības neatkarīgo 

iemeslu dēļ. 

2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību, 

galvenajiem nosacījumiem: 

Saistošo noteikumu būtība: izteikt Noteikumu 14.4.punktu jaunā 

redakcijā: 

„14.4. Saistošo noteikumu 2.4.punkts, VI. nodaļa, 7.1.1.punkts stājas 

spēkā 2012.gada 30.decembrī.” 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz 

pašvaldības budžetu:  

Saistošo noteikumu projekts neietekmē esošo pašvaldības budžetu, bet 

novērš tā samazinājumu un nepieļauj negatīvu ietekmi uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešās daļas 

izpildi. 

3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, 

darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai 

nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi: 

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 

kompetenci. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums: 

fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus. 

4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums 

ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais 

regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus 

pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, 

veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.: 
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tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus 

pienākumus. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu 

piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais dienests. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, 

piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo 

noteikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta klienti; 

6.2. izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – informācija 

pašvaldības mājas lapā; 

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai 

iebildumi: nav saņemti. 

 

 

 

 
 


