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

2017.gada 25.oktobrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.328
(prot.Nr.11, 2.§)
Precizēti ar Auces novada domes
2017.gada 29.novembra lēmumu Nr.354
(prot.Nr.12, 2.§)

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta trešo daļu
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Saistošie noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, kuri tiek piešķirti papildus sociālās palīdzības pabalstiem, šo pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības pabalstu sistēmu, kas sniegtu atbalstu
Auces novada vientuļajām personām, pensijas vecuma personām, politiski represētajām
personām, ģimenēm ar bērniem.

3.

Tiesības saņemt pabalstus ir Auces novada administratīvajā teritorijā deklarētajām un
faktiski dzīvojošām personām (ģimenēm).

4.

Pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus.

5.

Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
5.1. pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētām personām;
5.2. pabalsts veselības uzlabošanai pensijas vecuma personām;
5.3. bērna piedzimšanas pabalsts;
5.4. Ziemassvētku pabalsts;
5.5. apbedīšanas pabalsts.
II. Pabalsts veselības uzlabošanai politiski represētām personām

6.

Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts politiski represētām personām vienu reizi
kalendārajā gadā vienas nedēļas laikā pirms Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
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saskaņā ar Auces novada Sociālā dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) rīcībā esošo politiski
represēto personu reģistru vai personas iesniegumu.
7.

Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR.

8.

Pabalsts tiek izmaksāts no Dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta
pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Auces novada pašvaldības
administrācijas kasē.

III. Pabalsts veselības uzlabošanai pensijas vecuma personām
9.

Pabalsts veselības uzlabošanai pensijas vecuma personām tiek piešķirts personām, kuras
sasniegušas 80, 85, 90 un vairāk gadu vecumu.

10. Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR, bet pabalsta apmērs personām, kuras sasniegušas 100 un
vairāk gadu vecumu ir 150,00 EUR.
11. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā saskaņā ar Dienestam pieejamā Iedzīvotāju reģistra
datiem, personai sasniedzot attiecīgu vecumu, un tas tiek izmaksāts personas dzīves jubilejas
dienā personas dzīvesvietā vai pārskaitot uz personas norēķina kontu, ja pabalsta izmaksa
nav iespējama personas dzīvesvietā. Ja pabalsta izmaksas diena sakrīt ar brīvdienu vai
svētku dienu, pabalstu Dienests piešķir un izmaksā pirms noteiktā datuma.
IV. Bērna piedzimšanas pabalsts
12. Bērna piedzimšanas pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu ģimenēm materiālu atbalstu bērna
vajadzību nodrošināšanai.
13. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir:
13.1. ģimenei, kurā vismaz vienam no jaundzimušā bērna vecākiem faktiskā un deklarētā
pamata dzīvesvieta, kā arī jaundzimušajam bērnam faktiskā un pirmreizēji deklarētā
pamata dzīvesvieta ir Auces novada administratīvā teritorija;
13.2. personai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par
aizbildni bērnam līdz sešu mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākiem.
14. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura
adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz
sešu mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).
15. Pabalsta apmērs ir 100,00 EUR par katru jaundzimušo bērnu.
16. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
17. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz iesniegumu sakarā ar bērna
piedzimšanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
18. Ja ir pamats uzskatīt, ka piešķirtais pabalsts varētu tikt izlietots nelietderīgi vai netikt
izlietots bērna vajadzību nodrošināšanai, Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības
apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta
pietiekama aprūpe, Dienestam, pamatojoties uz bāriņtiesas atzinumu, ir tiesības pabalstu
piešķirt mantiskā veidā.
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19. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Dienests pieņem,
pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot Iedzīvotāju reģistrā pieejamās
ziņas par jaundzimušo bērnu un viņa vecākiem.
20. Pabalsts tiek izmaksāts no Dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta
pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Auces novada pašvaldības
administrācijas kasē.
21. Pabalstu nepiešķir:
21.1. jaundzimušā nāves gadījumā, kā arī gadījumos, ja jaundzimušais ir ievietots valsts,
pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;
21.2. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā.
V. Ziemassvētku pabalsts
22. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts Auces novada teritorijā deklarētajiem un faktiski
dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku un kuri dzīvo vieni, 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.
23. Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Dienestam pieejamā Iedzīvotāju reģistra datiem.
24. Ziemassvētku pabalsts (saldumu paciņa) personai tiek piegādāta personas dzīvesvietā.
VI. Apbedīšanas pabalsts
25. Apbedīšanas pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai vientuļas personas nāvi, ja mirušās
personas deklarētā dzīves vieta bijusi Auces novadā, tiek piešķirts mirušā ģimenes loceklim
vai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu.
26. Pabalstu izmaksā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātais apbedīšanas
pabalsts nekompensē minimālās apbedīšanas pakalpojumu izmaksas 430,00 EUR apmērā.
27. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālajiem apbedīšanas izdevumiem
430,00 EUR apmērā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
Pabalsta maksimālais apmērs ir 110,00 EUR.
28. Gadījumā, ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai arī mirušā apbedīšanu nav
uzņēmusies cita persona, Dienests slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par
apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
29. Pabalsts tiek izmaksāts no Dienesta budžeta līdzekļiem un tiek ieskaitīts pabalsta
pieprasītāja iesniegumā norādītajā norēķinu kontā vai izmaksāts Auces novada pašvaldības
administrācijas kasē.
VII. Lēmumu pārsūdzēšanas un apstrīdēšanas kārtība
30. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Auces novada domē.
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31. Auces novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājumi
32. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1. janvāri.
33. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Auces novada pašvaldības
2015.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.8 “Par ikgadējiem un vienreizējiem
pabalstiem Auces novada pašvaldībā”.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus
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2017.gada 25.oktobra Saistošo noteikumu Nr. 9
„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Auces novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
Jauni saistošie noteikumi “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
nepieciešamības
Auces novada pašvaldībā” ir nepieciešami, lai iekļautu tādus
pamatojums
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus kā apbedīšanas pabalsts un pabalsts
dokumentu atjaunošanai.
2. Īss projekta satura
Zaudējot spēku saistošajiem noteikumiem “Par ikgadējiem un
izklāsts
vienreizējiem pabalstiem Auces novada pašvaldībā”, tiek izstrādāti
jauni saistošie noteikumi “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Auces novada pašvaldībā”. Papildus esošajiem pabalsta veidiem
jaunajos saistošajos noteikumos tiek iekļauts apbedīšanas pabalsts.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Papildus ietekme uz budžetu nebūs, jo līdzšinējais apbedīšanas
pabalsts tiek pārcelts no sociālajiem pabalstiem pie brīvprātīgās
iniciatīvas pabalstiem.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētāja

Noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada pašvaldības Sociālais
dienests saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām
administratīvajām procedūrām.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē
www.auce.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.

V. Keršus

