LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 9

2019.gada 28.augustā

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2019. gada 28. augusta lēmumu Nr.239
(prot.Nr.9, 3.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.9 „Par brīvprātīgās iniciatīvas
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Izdarīt Auces novada pašvaldības 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.6. un 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6. pabalsts ēdināšanai;
5.7.pabalsts personu apliecinošu dokumentu (pases vai identifikācijas kartes) atjaunošanai.”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem, kuriem nav
apgādnieku un personām, kuras pašvaldība ir ievietojusi sociālās aprūpes iestādēs, Ziemassvētku
saldumu paciņas veidā pirms Ziemassvētkiem, ja ir apmierināts personu pieprasījums pēc
sociālās palīdzības pabalstiem un budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālajiem apbedīšanas izdevumiem
430,00 EUR apmērā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.”.
4. Papildināt saistošos noteikumus ar VI1.nodaļu šādā redakcijā:
“VI1. Pabalsts ēdināšanai
29.1 Pabalsts ēdināšanai tiek ģimenēm, kurās kāds no bērniem mācās Auces novadā esošā
izglītības iestādē vai apmeklē Auces novada pirmsskolas izglītības iestādi un ģimenes ienākumi
pēdējos trijos mēnešos vidēji uz vienu ģimenes locekli mēnesī nav lielāki par 50 % no valstī
noteiktās minimālās darba algas apmēra.

2

29.2 Pabalsts ēdināšanai ģimenēm netiek piešķirts naudas veidā, bet apmaksājot katra bērna vai
skolnieka ar ēdināšanu saistītos izdevumus atbilstoši Auces novada domes noteiktajai maksai par
ēdināšanu izglītības iestādēs.”.
5. Papildināt saistošos noteikumus ar VI2.nodaļu šādā redakcijā:
“VI2. Pabalsts personas apliecinošu dokumentu (pases vai identifikācijas kartes)
atjaunošanai
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29. Pabalsts personas apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) atjaunošanai
līdz 30,00 EUR vienai personai.
29.4 Pabalsts tiek piešķirts normatīvajos aktos par trūcīgām atzītām personām.
29.5 Pabalsts personas apliecinošu dokumentu kārtošanai tiek piešķirts pamatojoties uz saņemto
izziņu no Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai
klientam, kurš ir iesniedzis maksājumu apliecinošu dokumentu par pakalpojuma apmaksu.
29.6 Personai, kura ir administratīvi sodīta pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
187.panta par tīšu dokumenta bojāšanu vai nolaidīgu glabāšanu, pabalsts netiek piešķirts.”.

Domes priekšsēdētāja vietniece
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Norādāmā informācija

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2017.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
(turpmāk tekstā - saistošie noteikumi) veikti, ievērojot
14.06.2019. Labklājības ministrijas vēstulē Nr. 41-102/1093 “Par saistošajiem noteikumiem par sociālo
palīdzību” ietvertos priekšlikumus par saistošo noteikumu
precizēšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi papildināti ar pabalstu ēdināšanai un
pabalstu personu apliecinošu dokumentu (pase vai
identifikācijas karte) atjaunošanai, kuri iepriekš tika
iekļauti 25.10.2017. saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”.
Saistošajos noteikumos svītrots apbedīšanas pabalsta
maksimālais apmērs, lai tiktu segtas minimālās
apbedīšanas izmaksas.
3. Informācija par plānoto projekta Būtiski neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms.
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
5. Informācija par
pašvaldības iestāde „Auces novada Sociālais dienests”
administratīvajām procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja vietniece

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Plānotais
sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa
vietnē www.auce.lv.

I. Špela

