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„PAR VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi nosaka Vecumnieku novada pašvaldības pabalstu veidus un apmēru, saņemšanas
kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
1.2.Vecumnieku novada pašvaldības pabalstus var saņemt personas, kuras deklarētā dzīvesvieta ir
Vecumnieku novada administratīvā teritorijā.
1.3.Noteikumi nosaka pabalstu apmērus un saņemšanas kārtību.
1.4.Pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

II. Pabalstu veidi un apmēri
2.1.Pabalsts bērniem skolas piederumu iegādei, tiek piešķirts, uzsākot mācības 1.klasē. Ls 10.00
apmērā- Vecumnieku novadā deklarētajiem bērniem, septembra mēnesī. Pabalsts var tikt
piešķirts kā mantisks pabalsts.
2.2.Personu, kuras sasniegušas 80.; 85.; 90.; 95. gadu vecumu, un sabiedriski aktīvu pensionāru un
cilvēku ar īpašām vajadzībām godināšana, nepārsniedzot Ls 10.00.
2.3.Pabalsts, sasniedzot 100 gadu vecumu, Ls 100.00 apmērā. Pabalstu piešķir personām, kuras
neatrodas valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.
2.4.Pabalsts politiski represētām personām, reizi gadā Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos,
Ls 15.00 apmērā.
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2.5.Pabalsts sodu izcietušai personai Ls 30.00 apmērā. Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā
dzīves vieta pirms ieslodzījuma bijusi Vecumnieku novada administratīvā teritorija un tās
vērsušās ar iesniegumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas,
ko apliecina izziņa.
2.6.Transporta izdevumu apmaksa personām ar pārvietošanās grūtībām un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, lai uzlabotu savu sociālo situāciju (vai mazinātu vai atrisinātu radušās problēmas)
var tikt izmaksāts naudā, daļēji vai pilnībā sedzot transporta izdevumus, vai par pabalsta summu
tiek uzskatītas pašvaldības nodrošinātā transporta izmaksas. Pabalstu piešķir uz iesnieguma
pamata. Pabalsta apmērs līdz Ls 30.00 gadā.
2.7.Atbalsts bērniem viņiem paredzēto pakalpojumu saņemšanā, kas veicina bērnu attīstību un
pilnveidošanos (medicīniskie, izglītojošie u.c. atbalsts) līdz Ls 5.00 gadā.
2.8.Apbedīšanas pabalstu- valstī noteiktās minimālās algas apjomā- piešķir gadījumos, ja mirusi
persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Vecumnieku novads, un kurai nav tiesību uz
citu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu.
2.8.1.Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura veic apbedīšanu, vai pēc savstarpējās
vienošanās apmaksā pakalpojumus. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir
Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība (uzrādot oriģinālu).
2.8.2.Pamatotas nepieciešamības gadījumā atmaksā katafalka (transporta) pakalpojumus.
2.8.3.Ja novadam jāveic (nezināmas novada teritorijā atrastas personas) apbedīšana, par
izdevumu apmaksu lemj katru gadījumu izskatot atsevišķi.
2.8.4.Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.
2.8.5.Ja valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par novada noteikto apbedīšanas
pabalstu, tad starpību piemaksā novads.

III. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība
3.1. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Vecumnieku novada Sociālā dienesta
komisija atbilstoši personas deklarētajai pamata dzīvesvietai.
3.2. Vecumnieku novada Sociālais dienests nodrošina pabalstu izmaksas laika paziņošanu.
3.3.Sociālais dienests pievieno iesniegumu un pārējos dokumentus pabalsta saņēmēja lietai.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
4.1.Lēmumu par novada pašvaldības pabalstu piešķiršanu pieņem Vecumnieku novada Sociālā
dienesta komisija. Ja pabalsta prasītājs atbilstoši saistošajiem noteikumiem nav tiesīgs saņemt
pašvaldības pabalstu, vai nav izpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem,
pašvaldības pabalsts tiek atteikts.
4.2.Ja ģimeni vai personu neapmierina Sociālā dienesta komisijas lēmums par tai piešķirto
pašvaldības pabalstu vai Sociālā dienesta komisijas lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības
pabalstu, to var apstrīdēt Vecumnieku novada Administratīvo aktu strīdu komisijā.

V. Noslēguma noteikumi
5.1.Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
5.2.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009.gada 23.septembrī Vecumnieku novada
Domē apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”
Domes priekšsēdētājs

Rihards Melgailis, 29.03.2010.
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