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Saistošie noteikumi Nr. 9

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2015. gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
5.pantu un 25.panta pirmo daļu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2014. gada 24.septembra saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā” (turpmāk tekstā
saistošie noteikumi):
1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“Pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka
iegāde, transporta pakalpojumi, morga pakalpojumi, kapavieta, rakšana, nešana, apģērbs u.c.)
Pabalsta apmērs nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.”
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai tās
deleģēta institūcija vienojas ar juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus līdz valstī noteiktajam vienas minimālās mēneša darba algas
apmēram. Pabalsta saņemšanai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu nepieciešams iesniegt
vai uzrādīt:
13.1. miršanas apliecības kopiju;
13.2.VSAA lēmumu par pabalsta piešķiršanas apmēru vai atteikumu.
13.3. personu apliecinošu dokumentu.”
3. Izteikt 15.1.punktu šādā redakcijā:
“atsevišķi dzīvojošai personai, ja tās ienākumi mēnesī nepārsniedz 65% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēra;”
4. Izteikt 15.2.punktu šādā redakcijā:
“mājsaimniecībai, kurā vidējie ienākumi vienai personai mēnesī nepārsniedz 55% no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.”

5. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“Mājokļa pabalsts tiek piešķirts līdz trim reizēm gada laikā, to iemaksājot pakalpojuma
sniedzēja kontā.”
6. Papildināt saistošos noteikumu ar 20.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“komunālo maksājumu rēķinu par iepriekšējo mēnesi.”
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31.05.2018.
Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Pļaviņu novada domes 2015. gada 24. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Pļaviņu novadā””
paskaidrojuma raksts Nr. 8
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksts
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 sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Konsultācijas

Pļaviņu novada domes sēdē 2015.gada 24.septembrī apstiprināti
saistošie noteikumi Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Pļaviņu novadā”. Grozījumi paredz izmaiņas atsevišķu sociālo
pabalstu apmērā – apbedīšanas pabalsts, mājokļa pabalsts.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek mainīts:
1) Apbedīšanas pabalsta apmērs – noteikts valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmērā;
2) Mājokļa pabalsts – tiek noteikts procentuāli no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.
Ar saistošajiem noteikumiem pabalsta apmērs tiek palielināts.
Finansējums tiks piešķirts no Pļaviņu novada sociālā dienesta
budžeta.
Nav ietekmes.

Nav ietekmes.
Konsultācijas ar Pļaviņu novada sociālā dienesta vadītāju. Saistošo
noteikumu projekts izskatīts Sociālo un veselības jautājumu
komitejā.
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