
 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Pāvilostas novada domes  

28.02.2019. sēdes lēmumu 

Protokola Nr. 2., 10.§ 

 

Pāvilostas novada pašvaldības 28.02.2019. saistošie noteikumi Nr. 2 

“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Pāvilostas novadā” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma 

“Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu un 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 14. panta sesto daļu, 

 

Izdarīt Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Pāvilostas novadā” 

šādus grozījumus: 

 

1. izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā: 

“ 2.1.1. 245 euro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir 

persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības 

vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kas ir tiesīgas izsniegt valsts atzītus 

vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas”; 

 

2. izteikt 2.1.2. punktu šādā redakcijā: 

“ 2.1.2. 245 euro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai 

vairākus bērnus. Par bērnu uzskatāma arī persona vecumā līdz 21 gadam, ja tā turpina 

mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts 

atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbināta”; 

 

3. izteikt 2.1.3. punktu šādā redakcijā: 

“ 2.1.3. 245 euro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem 

ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, 

ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga 

izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un 
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profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav 

nodarbinātas”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 

 

  



    

Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra. saistošo noteikumu Nr. 2 

“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Pāvilostas 

novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksts 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Darba procesā ir radusies nepieciešamība veikt 

grozījumus esošajos saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta izklāsts 

 

Noteikumi nosaka izmaiņas personu lokā, kurām 

ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsts fonda 

vistrūcīgākajām personām atbalstu. 

3. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav iespējams veikt saistošo noteikumu 

finansiālo ietekmi uz budžetu, jo iepriekš nav 

prognozējams personu skaits. 

4. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu piemērošanu nodrošinās Pāvilostas 

novada sociālais dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts un 

paskaidrojuma raksts tiks ievietots 

www.pavilosta.lv Pāvilostas novada pašvaldības 

sadaļā “Saistošie noteikumi”. 

 

Domes priekšsēdētājs        Uldis Kristapsons 
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