
PROJEKTS 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.__/2017 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem 

Jēkabpils novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. pantu trešo daļu 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.13/2014 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Pabalstu vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu  EUR 100 apmērā piešķir, 

pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto bērna dzimšanas apliecību,  ja 

vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna 

dzimšanas un bērnam pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā 

teritorijā. 

3.2. Sociālā dienesta darbinieks, izvērtējot situāciju vai vienojoties ar vecākiem, 

piemēro pabalsta apmaksu preču veidā (dāvanu karte).”; 
 

 

1.2. izteikt saistošo noteikumu 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.2.Materiālās palīdzības pabalstu EUR 30,00 apmērā vienam bērnam izmaksā vienam 

no bērna vecākiem.”; 

 

1.3. izteikt saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8.1.Pabalsts Černobiļas AES seku likvidētājiem EUR 75,00 apmērā tiek izmaksāts 

vienu reizi kalendārā gadā.”; 

 

1.4. izteikt saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.1.Pabalsts represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem EUR 

50,00 apmērā tiek izmaksāts vienu reizi kalendārā gadā.”; 

 

1.5. izteikt saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.1.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu EUR 30,00  apmērā ir personām, kuras 

atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un 

kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Jēkabpils novada 

administratīvajā teritorijā.”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts  

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.__/2017 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2014 „Par materiālās palīdzības pabalstiem 

Jēkabpils novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā 

materiālās palīdzības pabalstu apmēru un 

piešķiršanas kārtību reglamentē Jēkabpils novada 

domes saistošie noteikumi Nr.13/2014 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” 



(apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 

26.06.2014. sēdes lēmumu Nr.143) Grozījumi 

saistošajos noteikumos nepieciešami, lai precizētu 

pabalstu apmēru. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr.__/2017 „Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.13/2014„Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā”” palielina 

pabalsta apmēru. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības budžetu, jo 

sociālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no 

pašvaldības budžeta. 

 2018.gadā pašvaldības budžetā būs nepieciešams 

paredzēt papildus EUR ______ 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1..Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo 

institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils 

novada Sociālais dienests. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā 

„Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā 

konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo 

grozījumi nepasliktina sociālās palīdzības 

saņemšanu pašvaldībā. Pēc saistošo noteikumu 

projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un 

publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā 

www.jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrības 

pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot 

lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos. 

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – 

informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā 

internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.  

 


