
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Krustpils novada pašvaldības domes 

2020. gada 17. jūnija lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 9,13.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumiem Nr. 2020/8 

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.10. Pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.” 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar XI 1 nodaļu šādā redakcijā: 

“XI. 1 Pabalsts rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”. 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1 un 31.2 punktu šādā redakcijā: 

“31.1 Pabalstu piešķir ģimenei (personai) individuālā rehabilitācijas plāna uzdevumu 

izpildei, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu, pamatojoties uz sastādīto 

individuālo rehabilitācijas plānu un sociālās situācijas izvērtējumu. 

31.2 Pabalstu piešķir līdz 50 EUR gadā vienai personai.” 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/8  

“Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atvieglota iespēja novada iedzīvotājiem saņemt 

pabalstu bez materiālā stāvokļa izvērtējuma. 

2. Īss projekta satura izklāsts Risinot sociālās problēmas, lai veicinātu iedzīvotājiem 

iespēju nodrošināt pamatvajadzības, tiek sastādīti 

sociālās rehabilitācijas plāni, kuros noteikto 

uzdevumu izpildei ir nepietiekami finansiālie resursi. 

Pabalsta piešķiršana ir risinājums konkrēta mērķa 

sasniegšanai.    

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2020.gada budžetā plānotie izdevumi nepārsniegs 

plānotās izdevumu summas 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Krustpils Novadnieks” un 

Krustpils novada pašvaldības tīmekļvietnē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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