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APSTIPRINĀTI 
ar Riebiņu novada domes 2013.gada 15.oktobra  

sēdes lēmumu Nr.4   /prot. Nr.19/ 

 
Grozījumi 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Riebiņu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

EURO ieviešanas kārtības likuma 31.pantu 

 

1.Izdarīt Riebiņu novada domes 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā” šādus grozījumus: 

1) 8.1.apakšpunktā aizstāt vārdus „Ls 10,00” ar vārdiem „15 EUR”.  

2) 8.2.apakšpunktā aizstāt vārdus „līdz Ls 50,00” ar vārdiem „līdz 72 EUR”.  

3) 8.2.6.apakšpunktā aizstāt vārdus „ir lielāks par 2000,00 latiem”  ar vārdiem „ir lielāks 

par 2845 EUR” un vārdus „tiek palielināts par Ls 1000” ar vārdiem „tiek palielināts 

par 1422 EUR”.  

4) 9.1. apakšpunktā aizstāt vārdus „līdz Ls 200,00” ar vārdiem „līdz 285 EUR”. 

5) 9.2.11. apakšpunktā aizstāt vārdus „Ls 20,00 apmērā” ar vārdiem „29 EUR apmērā”. 

6) 10.2.1. apakšpunktā aizstāt vārdus „Ls 60 apmērā” ar vārdiem „86  EUR apmērā”. 

7) 10.2.2. apakšpunktā aizstāt vārdus „Ls 40,00 apmērā” ar vārdiem „57 EUR apmērā”. 

2.Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi 2012.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā” stājas spēkā ar 

2014.gada 1.janvāri. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       I.Meluškāns 

 

 

 

 

 

  

    



Riebiņu novada domes 2013.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 
2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā””  
 paskaidrojuma raksts 

 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu 

novadā” projekts (turpmāk - projekts) izstrādāts, pamatojoties uzr 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu. 

2. 
Pašreizējā situācija un 
problēmas 

Riebiņu novada domes 2012.gada 17.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu 

novadā”  sociālie pabalsti  ir   norādīti latos.  Ņemot vērā to, ka ar 

2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, minētajos 

saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot 

pabalstu summas euro.  Lai saistošajos noteikumos pabalstu 

summas nebūtu norādītas ar centiem, Riebiņu novada dome, 

veicot pārrēķinu no latiem uz euro, noapaļoja summas līdz pilniem 

euro visos gadījumos par labu iedzīvotājiem.  

3. 
Normatīvā akta projekta 
mērķis un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Riebiņu novada domes 2012.gada 

17.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Riebiņu novadā” euro ieviešanai.  

Aprēķins (pielikums) veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro 

maiņas kursu latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 0,702804), pēc 

tam pabalstu summas tika noapaļotas līdz pilniem euro par labu 

iedzīvotājiem. Aprēķina rezultātā  ietekme uz pašvaldības 

budžetu būs neliela – minimāli var palielināties izdevumi 

sociālajā budžetā.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta 
izpilde no pašvaldības puses – vai 
tiek radītas jaunas institūcijas vai 
paplašinātas esošo institūciju 
funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā 
“Riebiņu Novada Ziņas”, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

III. Cita informācija 

Nav 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Ilmārs Meluškāns 

 


