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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 21.DECEMBRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.______ “GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS 2015.GADA 12.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.15-20 “JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PABALSTU 

PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti, 

lai  nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 

30.03.2010. noteikumos Nr.299 “Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” noteiktajam.  

Tiek precizēta kārtība pašvaldības pabalstu 

saņemšanai, nosakot personas (ģimenes) un sociālā 

darba speciālista pienākumus, kā arī precizēta 

definīcija “ģimene”. 

Par 30,00 euro tiek palielināts ienākumu līmenis 

aizbildņa ģimenei, kuru ņem vērā, veicot ienākumu un 

materiāla stāvokļa novērtējumu pašvaldības pabalstu 

saņemšanai, kas paplašinās iespējas bērniem, kuri 

uzturas šajās ģimenēs, saņemt pabalstu ēdināšanai 

vispārējās izglītības iestādē un individuālo mācību 

piederumu iegādei. 

Tiek precizēta kārtība pabalsta medikamentu 

saņemšanai, paplašinot pabalsta pieprasītāja iespējas 

saņemt kompensāciju par vitamīnu iegādi gadījumos, 

kad vitamīnu trūkums ir par iemeslu pēkšņai slimībai 

vai tās paasinājumam.  

Palielināts ikgadēja pabalsta rehabilitācijai Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībniekam apmērs par 5,00 euro.  

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam, precizējot 

kārtību pašvaldības pabalstu saņemšanai, nosakot 

personas (ģimenes) un sociālā darba speciālista 

pienākumus, kā arī definīciju “ģimene”. 

Nepieciešams par 30,00 euro palielināt ienākumu 

līmeni aizbildņa ģimenei, kuru ņem vērā, veicot 

ienākumu un materiāla stāvokļa novērtējumu 

pašvaldības pabalstu saņemšanai, kas paplašinās 

iespējas bērniem, kuri uzturas šajās ģimenēs, saņemt 

pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un 

individuālo mācību piederumu iegādei. 
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Papildus nepieciešams precizēt kārtību pabalsta 

medikamentu saņemšanai, paplašinot pabalsta 

pieprasītāja iespējas saņemt kompensāciju par 

vitamīnu iegādi gadījumos, kad vitamīnu trūkums ir 

par iemeslu pēkšņai slimībai vai tās paasinājumam. 

Nepieciešams palielināt ikgadēja pabalsta 

rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībniekam apmēru par 5,00 euro 

(no 25,00 euro uz 30,00 euro), lai pielīdzinātu šī 

pabalsta apmēru Zemgales plānošanas reģiona vidējā 

pabalsta lielumam. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 

sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) 2018.gada 

budžetā.  

Lai palielināt ikgadēja pabalsta rehabilitācijai 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekam apmēru par 5,00 euro, 

2018.gada budžetā papildus nepieciešams 405,00 

euro (81 dalībnieks X  5,00 euro). 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas 

domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A. Rāviņš 


