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Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā 

APSTIPRINĀTI  

ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes  

2021.gada 25.februāra lēmumu (protokols Nr.5,7.punkts); 

ar precizējumiem 22.04.2021. ((protokols Nr.8, 4.punkts) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2021 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas 

novadā. 

2. Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas 

pašvaldības Sociālajā dienestā ar iesniegumu, ko parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās 

personas. 

3. Sociālais dienests, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu. 

II.  Minimālie ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības saņemšanai 

4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 327 euro pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

III.  Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

5. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vecpiebalgas novada domē.  

 Vecpiebalgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa    

likuma noteiktajā kārtībā.  

IV. Noslēguma jautājumi 

6. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 20.aprīļa Vecpiebalgas novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2011 “Noteikumi par Vecpiebalgas novada 

pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       I.Putniņš 

 



Paskaidrojuma raksts 

Saistošiem noteikumiem Nr. 3/2021 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Vecpiebalgas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ar 2021.gada 1.janvāri spēkā stājušies grozījumi Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. un 36.pantā, kas 

reglamentē minimālos ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības 

saņemšanai. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar 23.12.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.809. noteikta 

jauna kārtība mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai un 

sociālās palīdzības saņemšanai.  

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 Vecpiebalgas novada Sociālajā dienestā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav organizētas. Saistošo noteikumu grozījumi pēc to 

apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Vecpiebalgas 

novada pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                Indriķis Putniņš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


