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Grozījumi Skrīveru novada domes
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
12.pantu un 43.panta trešo daļu
1.
Izdarīt Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3„ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar 4.11.-4.15.apakšpunktiem šādā redakcijā:
“4.11. pabalsts bērna izglītībai,
4.12. pabalsts transporta izdevumu segšanai,
4.13. pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai,
4.14. pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma,
4.15. pabalsts personas nāves gadījumā.”

1.2. Aizstāt 5.punktā skaitli “100” ar skaitli “200” un skaitli “2012.” ar skaitli “2017.”.
1.3. Aizstāt 9.1 punktā vārdu “augustā” ar vārdiem “uzsākot jauno mācību gadu”.
1.4. Izteikt 9.2 punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Pabalsts tiek piešķirts personai ar I vai II invaliditātes grupu, ja personas
pamatdzīvesvieta ir deklarēta Skrīveru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja
Skrīveru novada dome nemaksā par personas uzturēšanos sociālās aprūpes institūcijā, uzrādot
invaliditātes apliecību.”
1.5. Izteikt 9.5 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pabalsta nozīmīgās dzīves jubilejās apmērs ir 20 euro personām, kuras attiecīgajā
kalendārajā gadā sasniegušas 70, 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu un kuru pamatdzīvesvieta ir
deklarēta Skrīveru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuras ir Skrīveru novada
pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” klienti.

1.6. Papildināt noteikumus ar 9.6 - 9.10 punktiem šādā redakcijā:
9.6 Pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
par katru bērnu, kurš kalendāra gada septembrī uzsāk vai turpina mācības vispārējās izglītības
vai profesionālās izglītības iestādēs līdz 18 gadu vecumam, ja bērna pamatdzīvesvieta ir
deklarēta Skrīveru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek izmaksāts,
uzsākot jauno mācību gadu, vienam izglītojamajam līdz 72 euro, individuāli izvērtējot sociālo
situāciju ģimenē, pamatojoties uz mācību iestādes izsniegto izziņu un Skrīveru sociālā
dienesta sagatavotu sarakstu.
9.7 Pabalsts transporta izdevumu segšanai var pilnībā vai daļēji segt transporta
izdevumus personu nogādāšanai ārstniecības vai citās specializētās iestādēs. Pabalsts tiek
piešķirts:
9.71. trūcīgām ģimenēm (personām) ceļa izdevumu apmaksai, ja bezdarbnieks
apmeklē nodarbinātību veicinošus pasākumus vai nonākšanai ārstniecības iestādēs;
9.72. trūcīgām ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās, kas saistītas ar bērnu veselības un
obligātās izglītības nodrošināšanu;
9.73. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ceļa izdevumu apmaksai uz
specializētām mācību iestādēm, ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nav tiesību
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos. Pabalsts tiek izmaksāts,
pamatojoties uz iesniegtajām izlietotajām braukšanas biļetēm;
9.74. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu, ja tās
nonākušas krīzes situācijā (slimība, nespēja sevi aprūpēt u.tml.).
9.8 Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (dokumentu noformēšanai,
atjaunošanai u.tml.) pabalsta summa ir līdz 43 euro atbilstoši uzrādītajām dokumentu
kārtošanas konkrētajām izmaksām. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm (personām).
9.9 Pabalsta sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma apmērs ir 30 euro. Pabalsts
tiek izmaksāts personām, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma ir bijusi Skrīveru
pašvaldības administratīvajā teritorijā, pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalsts tiek
izmaksāts, pamatojoties uz personas iesniegumu un ieslodzījuma vietas pārvaldes izziņas
kopiju par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.
9.10 Pabalsts personas nāves gadījumā tiek piešķirts līdz 100 % apmēram no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai
personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(turpmāk – VSAA) izmaksāto apbedīšanas pabalstu.
9.101. Gadījumā, ja VSAA izmaksātais pabalsts ir mazāks par valstī noteikto minimālo
mēneša darba algu, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālo mēneša darba algu
un VSAA izmaksāto pabalsta summu. Pabalsta pieprasītājs (persona, kura apņēmusies mirušo
apbedīt) iesniedz Skrīveru novada domē iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu,
tam pievienojot miršanas apliecības kopiju un VSAA lēmuma kopiju par apbedīšanas pabalsta
piešķiršanu.
9.102. gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Skrīveru novada
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
Skrīveru sociālais dienests slēdz vienošanos ar fizisku vai juridisku personu par apbedīšanas
pakalpojumu organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot šo
noteikumu 9.10 punktā norādīto pabalsta summas apmēru.”
1.7. Papildināt noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā:
“12.3 Lai pretendētu uz šo noteikumu 4.12. un 4.13. apakšpunktos paredzētajiem
pabalstiem, prasītājam Skrīveru sociālajā dienestā jāiesniedz rakstisks iesniegums. Ģimenes
(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis tiek izvērtēts, ievērojot tādu pašu kārtību, kādu
paredz Latvijas Republikas likumdošana, lai ģimene (persona) tiktu atzīta par trūcīgu, ņemot
vērā pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

A.Zālītis

Saistošo noteikumu Nr._____
“Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
(turpmāk – likums) noteiktos pamatprincipus par sociālās
palīdzības sniegšanu, tika izvērtēti Skrīveru novada domes
2009.gada 29.oktobra saistošie noteikumi Nr.7 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā” (turpmāk - noteikumi
Nr.7). No sociālajiem pabalstiem
nepieciešams atdalīt
pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstus, par pamatu ņemot, ka
sociālās palīdzības pabalsta mērķiem jābūt vienai no likumā
minētajām pamatvajadzībām (pārtika, apģērbs, mājoklis,
veselības aprūpe, obligātā izglītība), un šie pabalsti izmaksājami
ģimenēm
(personām),
kurām
noteikts
trūcīgas
vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, izņemot pabalstu
krīzes situācijā.
Visus pārējos pēc pašvaldības iniciatīvas
noteiktos
pabalstus, kur netiek nodrošināta kāda no pamatvajadzībām vai
izvērtēta ģimenes (personas) materiālā situācija, jānosaka
Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Skrīveru novada pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr.3). Ņemot vērā
to, ka no noteikumiem Nr.7 ir izslēgti vairāki pabalstu veidi,
noteikumi Nr.3 tiek papildināti ar jauniem pabalstu veidiem,
nosakot personas, kuras tiesīgas tos saņemt, un pabalstu
izmaksas kārtību.

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

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

Priekšsēdētājs

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3
1. Noteikumi tiek papildināti ar:
1) 4.11.apakšpunktu šādā redakcijā: “pabalsts bērna izglītībai”;
2) 4.12.apakšpunktu šādā redakcijā: “pabalsts transporta
izdevumu segšanai”;
3) 4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: “pabalsts atsevišķu situāciju
atrisināšanai”;
4) 4.14.apakšpunktu šādā redakcijā: “pabalsts sakarā ar
atbrīvošanos no ieslodzījuma”;
5) 4.12.apakšpunktu šādā redakcijā: “pabalsts transporta
izdevumu segšanai”.
2. Noteikumu 5.punktā pabalsta sakarā ar bērna
piedzimšanu apmērs tiek palielināts no 100 euro uz 200 euro
par katru jaundzimušo bērnu, kurš dzimis pēc 2017.gada
31.decembra.
3. Noteikumu 9.1 punktā vārds “augustā” tiek aizstāts ar
vārdiem “uzsākot jauno mācību gadu”.
4. 9.2 punktā otrais teikums tiek izteikts jaunā redakcijā,
nosakot, ka pabalsts invaliditātes seku mazināšanai tiek
izmaksāts personām, par kurām Skrīveru novada dome
neapmaksā uzturēšanos sociālās aprūpes institūcijā.
5. 9.5 punktā pirmais teikums tiek izteikts jaunā redakcijā,
nosakot, ka pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās izmaksā arī
personām, kuras ir Skrīveru novada pašvaldības aģentūras
“Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” klienti.
6. Noteikumi papildināti ar 9.6, 9.7, 9.8 , 9.9 9.10 un 12.3
punktiem.
Ņemot vērā, ka gadā novadā tiek reģistrēti vidēji 30 bērni,
palielinot pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, 2018.gadā
papildus nepieciešami papildus 3000 euro gadā, kas būtiski
neapgrūtinās pašvaldības budžetu.
Lai gan noteikumos Nr.7 “pabalsta sakarā ar atbrīvošanos no
ieslodzījuma” apmērs bija 22 euro un noteikumu Nr.3
grozījumu projektā tas ir palielināts uz 30 euro, tas būtiski
neapgrūtinās pašvaldības budžetu, jo Skrīveru novadā gadā
vidēji divas personas tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un
būtu nepieciešami papildus 16 euro gadā.
Nav ietekmes.

Administratīvās
procedūras
netiek
mainītas,
lēmumu
apstrīdēšana un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši Administratīvā
procesa likumā noteiktajai kārtībai.
Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar
privātpersonām, jo grozījumi spēkā esošajos saistošajos
noteikumos nosaka personām labvēlīgākus nosacījumus
pašvaldības pabalsta saņemšanai.
A.Zālītis

