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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
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2022.gada _____________       Nr. 
         (protokols Nr. ., . &)  
 
 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 3.panta 
otro daļu; 

 

 
Grozījums Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 11.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā” 
______________________________________________________________ 

         
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  
un sociālās palīdzības likuma 3.panta  
otro daļu 

 
 1.  Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 11.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novadā” grozījumu un 
papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā: 

 
28.1 Atsevišķi dzīvojošai  pensijas vecumu personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar 
invaliditāti un mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecumu sasniegušas personas vai 
personas ar invaliditāti mājokļa pabalstu aprēķinot garantētā minimālā sliekšņa  

summai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam tiek piemērots  koeficients 
atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77.panta pirmās 
daļas nosacījumiem. 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā ,,Latvijas 

Vēstnesis” 

  

 
 

 
Projektu sagatavoja         A.Jegorova 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Grozījums Augšdaugavas novada domes 2021. gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr. 12 

"Par sociālās palīdzības pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77.panta 

pirmo daļu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.maijam, aprēķinot 

mājokļa pabalstu garantētā minimālā sliekšņa summai tiek piemērots  

koeficients: 
1) atsevišķi dzīvojošai  pensijas vecuma personai vai  atsevišķi  dzīvojošai  

personai ar invaliditāti  - koeficients 2,5 
      2) mājsaimniecībai, kurā ir tikai vecuma personas vai personas ar 

invaliditāti  - koeficients 2 
  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu projektā  aprēķinot mājokļa pabalstu garantētā minimālā 

ienākuma sliekšņu summai ir noteikti koeficienti atsevišķām mērķa grupām 
atbilstoši  Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 77.panta 

pirmās daļas prasībām līdz 2022.gada 31.maijam. 

 

3.  Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

2022.gada  papildus  mājokļa pabalsta izmaksai varētu palielināties par 18 000 
euro.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

   Nav 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu. Pakalpojumu sniedz 
Augšdaugavas novada Sociālais dienests. Daugavpils novada Sociālā dienesta 

pieņemto lēmumu var apstrīdēt Augšdaugavas novada domē. Augšdaugavas 
novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika 
iesaistīta, jo Saistošo noteikumu projekts neierobežo sabiedrības tiesības, bet 

uzlabo klientu dzīves kvalitāti. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 


