
 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
par grozījumiem 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.19  

„Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

 1.1. Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai veicinātu sociālās 
situācijas uzlabošanu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
(personām), kā arī citām ģimenēm (personām), kuras saskaņā ar šiem 
noteikumiem ir tiesīgas saņemt palīdzību, lai apmierinātu to 
pamatvajadzības. 
1.2. saistošo noteikumu izmaiņas nepieciešamas, lai atbilstoši patēriņa 
preču un pakalpojumu cenu pieaugumam, nodrošinātu attiecīgu 
sociālo un citu pabalstu  apmēra pieaugumu. 
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošo noteikumu „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” 
grozījumi paredz Lubānas novada pašvaldības sociālās palīdzības un 
citu pabalstu veidu un apmēru izmaiņas. Paaugstinot maznodrošinātas 
personas ienākuma līmeni uz vienu personu līdz EUR 200, lielāka 
maznodrošināto iedzīvotāju grupa iegūs iespēju saņemt citus Lubānas 
novada nodrošinātos pabalstus – dzīvokļa, ārstniecības un 
medikamentu iegādei.  Sakarā ar elektroenerģijas cenu kāpumu un 
kurināmā cenu sadārdzināšanos, nepieciešams paaugstināt dzīvokļa 
pabalstu - kurināmā iegādei no EUR 115 uz EUR 130 un 
siltumenerģijas apmaksu uz 1 m2  izmainot no EUR 4,50 uz EUR 4,70 
un nepārsniedzot EUR 300 gadā. 
Lai atbalstītu pašvaldībā dzīvojošās jaunās ģimenes, nepieciešams 
paaugstināt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu  no  EUR 125 uz 
EUR 150.  

Pabalstu medikamentu un medicīnas preču iegādei nepieciešams 
izmaksāt diferencēti maznodrošinātajām un trūcīgajām personām. 
Maznodrošinātajām personām atstājot iepriekšējā līmenī, bet 
trūcīgajām personām nosakot EUR 50 gadā uz vienu personu. 

3.  Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

3.1. Papildus no pašvaldības budžetu nepieciešams EUR 2395: 
        3.1.1. Dzīvokļa pabalsta kurināmā iegādei  EUR 1200; 
        3.1.2. Dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas apmaksai EUR 105; 
        3.1.3. Bērna piedzimšanas pabalstam  EUR  250; 
        3.1.4. Pabalsts medikamentu un medicīnas preču iegādei – 

trūcīgajām personām EUR 360, maznodošinātajām personām 
EUR  480 

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav. 



5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var griezties 
Lubānas novada sociālajā dienestā; 

5.2. Līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta. 
5.3. Lubānas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu privātpersona 

var apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā;   
5.4. saistošo noteikumu piedāvātais regulējums konkretizē atsevišķu 

punktu izmaiņas. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas; 
6.2. Saistošo noteikumu izstrādes  procesā notikušas konsultācijas ar 

Sociālā dienesta darbiniekiem un Lubānas novada domes Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju; 

6.3. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts Lubānas 
novada mājas lapā – www.lubana.lv 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Tālis Salenieks 

   
 
 


