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APSTIPRINĀTI 

ar Pārgaujas  novada domes  

22.02.2018. lēmumu Nr. 44(prot. Nr.2,22.§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Pārgaujas novada Stalbes pagastā 

 

 

2018. gada 22. februārī                Nr.  3 

 

 

Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām”  

43. panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta  

trešās daļas 21. punktu. 

 

 

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par 

materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Noteikumu 14. punktu šādā redakcijā: 

“14. Pabalsta apmērs ir 100.00 euro .”  

 

2. Izteikt Noteikumu 24. punktu šādā redakcijā: 

“24. Pabalsta apmērs ir 50.00 euro. “ 

 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                                    Hardijs VENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Saistošiem noteikumiem Nr. 3  

“ Grozījumi 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu 

Pārgaujas novadā” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pārgaujas  novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas novada domes 

2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr.10 “Par materiālo 

atbalstu Pārgaujas novadā”, kas noteic kārtību kādā pašvaldība 

sniedz Pārgaujas novadā deklarētajām personām materiālās 

palīdzības atbalstu. Kopš saistošo noteikumu spēkā stāšanās sociālā 

situācija Pārgaujas novadā ir mainījusies, tāpēc nepieciešams veikt 

izmaiņas noteiktu pabalstu veidu apmēra noteikumos.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumu projektā: 

1. palielināts vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsta 

apmērs no 75.00 EUR līdz 100.00 EUR apmērā. 

2. palielināts pabalsta apmērs politiski represētajām personām 

un ČAES dalībniekiem no 40.00 EUR līdz 50.00 EUR 

apmērā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Plānotā budžeta ietvaros 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 

vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav organizētas. Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un 

paskaidrojuma raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības 

mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                               Hardijs VENTS 

 
 


