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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

2021.gada 17.martā                                                                                         Nr.6/2021 

    

Apstiprināti 

ar Inčukalna novada pašvaldības domes 

2021.gada 17.marta lēmumu, 

protokolu Nr.3-1.§. 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.12/2019 “Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

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

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

 likuma 33.panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu, Izglītības likuma  

17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma  

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

14.panta sesto daļu un 25.panta pirmo daļu,  

Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809  

„Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas  

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 13.punktu 

 

1.Izdarīt Inčukalna novada domes 2019.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Svītrot noteikumu nodaļu “III. Papildu nosacījumi klienta atzīšanai par 

trūcīgu un maznodrošinātu”. 

1.2. Izteikt noteikumu V. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:  

“IV. PABALSTU VEIDI”  

1.3. Izteikt noteikumu VI. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

“V. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS 

KĀRTĪBA” 

1.4. Izteikt noteikumu VII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

“VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI” 

            2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā 

izdevumā “Novada Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Grozījumi Inčukalna novada domes 2019.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.12/2019 “Sociālā palīdzība Inčukalna 

novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 36. panta pirmo daļu, kas nosaka, kādi materiālie resursi 

ir izvērtējami, pieņemot lēmumu par sociālās palīdzības 

pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai 

mājsaimniecībā. Līdz ar to nepieciešams svītrot Saistošo 

noteikumu pamatredakcijas III. nodaļu “Papildu nosacījumi 

klienta atzīšanai par trūcīgu un maznodrošinātu”. Tāpat 

nepieciešams secīgi numurēt saistošo noteikumu nodaļas. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Pašvaldībai jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma 

saskaņošana ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā noteiktā tiesiskā regulējuma normām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav ietekme uz pašvaldības budžetu 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā 

privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs      A.Nalivaiko  

 

 

 

 

 

 

 

 


