
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Lubānas novada saistošie noteikumi Nr. 13 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos  

Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz 2019.gada 1.oktobra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 (protokols Nr. 44, 14.§) 

“Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos 

Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””, 

kas izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 36.panta pirmo daļu. Ar Ministru kabineta noteikumiem 

tiek mainīts noteikumu 2.punktā ietvertais, Latvijas Republikā 

noteiktais  minimālais garantētais ienākumu līmenis (turpmāk - 

GMI) no EUR 53 uz EUR 64. Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 

1.janvāri Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības 

pabalstiem” 12.2. punktā noteiktais GMI pabalsts ir mazāks, kā tas 

ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, nepieciešams palielināt 

šā pabalsta apmēru no EUR 55 uz EUR 65, kā arī grozīt 

12.1.punktā noteikto GMI pabalstu bērniem, to paaugstinot no 

EUR 65 uz EUR 70, ievērojot iepriekšējo noteikumos ietverto 

principu bērniem noteikt lielāku GMI pabalstu. Minēto grozījumu 

mērķis ir sniegt labāku finansiālu atbalstu iedzīvotājiem ar 

viszemākajiem ienākumiem. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības 

pabalstiem” šādus grozījumus: 

Aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitli „65” ar skaitli „70”. 

Aizstāt 12.2. apakšpunktā skaitli „55” ar skaitli „65”. 

 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Ietekmē kārtējā pašvaldības budžeta ietvaros. Paredzamie 

nepieciešamie papildus līdzekļi no Lubānas novada pašvaldības 

budžeta – EUR 1100. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 



5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība būtiski nemaina 

administratīvās procedūras, kas attiecināmas uz dažāda veida 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Lubānas novada pašvaldībā. 

Administratīvo procedūru skaidrojums pieejams Lubānas novada 

sociālajā dienestā. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi 

izstrādāti, sadarbojoties ar Lubānas novada sociālo dienestu. 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv, kā arī ir 

pieejams Lubānas novada pašvaldības domes  ēkā.  

 

http://www.lubana.lv/

