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GROZĪJUMI
2010.GADA 24.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.5 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VECUMNIEKU NOVADĀ” UN
NR.6 „PAR VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35.panta ceturto un piekto daļu
1. Izdarīt 2010.gada 24.marta Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar IX1. nodaļu šādā redakcijā:
„ IX1. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai
91.1. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma u.c.
apmaksa) līdz Ls 100 gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls 120 mēnesī un kuras iesniedz
Sociālajā dienestā rakstveida pieteikumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas
veidu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga
trūcīgas ģimenes/personas statusa noteikšanai), un iesniedz izziņas, kas
nepieciešamas ienākumu un materiālās situācijas novērtēšanai.
91.1.1. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos
izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis, atsevišķos gadījumos – ārsta
izziņa).
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9 .1.2. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā mēneša laikā no
izdevumu rašanās brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās
ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Sociālais dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu.
91.2. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma u.c.
apmaksa) līdz Ls 50 gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru ienākumi
uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls150 mēnesī un kuras iesniedz Sociālajā
dienestā rakstveida pieteikumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu, un
1

aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga trūcīgas
ģimenes/personas statusa noteikšanai), un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas
ienākumu un materiālās situācijas novērtēšanai.
1
9 .2.1. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos
izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis, atsevišķos gadījumos – ārsta
izziņa).
91.2.2. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā mēneša laikā no
izdevumu rašanās brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās
ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Sociālais dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu. ”
2. Izdarīt 2010.gada 24.marta Vecumnieku novada Domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
2.1. Papildināt noteikumus ar 2.9.punktu šādā redakcijā:
„2.9. Bērna piedzimšanas pabalsts
2.9.1. Tiesības saņemt pabalstu ir mātei Ls 100 apmērā par pirmo bērnu, Ls 150
apmērā par otro bērnu un Ls 250 apmērā par trešo un katru nākamo bērnu, ja abi
vecāki ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši
dzīvesvietu Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā un šajā teritorijā
deklarēta bērna dzīvesvieta.
2.9.2. Tiesības saņemt pabalstu ir mātei Ls 50 apmērā par pirmo bērnu, Ls 75 apmērā par
otro bērnu un Ls 125 apmērā par trešo un katru nākamo bērnu, ja dzīvesvietu
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā sešus mēnešus pirms bērna
dzimšanas ir deklarējis tikai viens no bērna vecākiem un šajā teritorijā deklarēta
bērna dzīvesvieta.
2.9.3.Piedzimšanas pabalsts izsniedzams ne vēlāk kā mēneša laikā no bērna
piedzimšanas brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās ārstniecības
iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Sociālais dienests lemj par pabalsta
piešķiršanu.
2.9.4. Ja pamatotu iemeslu dēļ bērna māte nav spējīga vai tiesīga rūpēties par
jaundzimušo, pabalstu piešķir bērna tēvam.
2.9.5. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz mātes un/vai tēva iesniegumu.”
2.2. Papildināt noteikumus ar 2.10.punktu šādā redakcijā:
„2.10. Pabalsts Zelta kāzu jubilejā
2.10.1. Pabalstu Ls 100 apmērā piešķir laulātajiem, kuri vienā civillaulībā nodzīvojuši 50
gadus (Zelta kāzas).
2.10.2. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vienam no laulātajiem ne vēlāk kā mēneša laikā
no jubilejas dienas.
2.10.3. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz laulāto vai citu personu iesniegumu, ja abu
laulāto deklarētā dzīvesvieta ir Vecumnieku novadā vismaz gadu.
2.10.4. Pieteikumu iesniedz Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā.
2.10.5. Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļa organizē laulāto svinīgu
sveikšanu.
2.10.6. Ja laulātie objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties pēc pabalsta, bet ir to pieprasījuši,
pabalsts tiek piegādāts dzīvesvietā.”
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2012.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5

Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” un Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2012.gada 25.aprīllī

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

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.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti
7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” un Nr.6 „Par Vecumnieku novada
pašvaldības pabalstiem” izstrādāti, lai papildinātu šos noteikumus ar
citiem pabalstu veidiem.
2.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” paredz un nosaka saņēmēju loku,
kritērijus, pieteikšanās kārtību un citus nosacījumus pabalsta daļējai
medicīnisko izdevumu apmaksai.
2.2. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Vecumnieku
novada pašvaldības pabalstiem” paredz un nosaka saņēmēju loku,
kritērijus, pieteikšanās kārtību un citus nosacījumus bērna
piedzimšanas pabalsta un pabalsta Zelta kāzu jubilejā saņemšanai.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu netiks radīta.
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamības
veidot jaunas amata vietas.
Grozījumi saistošajos noteikumos neradīs ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi.
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības
iestādes Vecumnieku novada dome un Vecumnieku novada Domes
Sociālais dienests.
Likuma par „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturtā un
piektā daļa.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
sociālā darba speciālistiem, kuri uzklausījuši klientu ieteikumus, kā
arī ar Vecumnieku novada domes speciālistiem un Domes
deputātiem.
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