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APSTIPRINĀTI
ar Pļaviņu novada domes
2018. gada 28. jūnija lēmumu Nr.4
(protokols Nr. 10)
PRECIZĒTI
ar Pļaviņu novada domes
2018. gada 30. augusta lēmumu Nr.7
(protokols Nr. 12)

2018. gada 28.jūnijā

Saistošie noteikumi Nr.10

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējos personas (ģimenes) ienākumus”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro daļu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2013. gada 27.decembra saistošajos
noteikumos Nr.32 „Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus”
(turpmāk tekstā saistošie noteikumi):
1. Izteikt saistošo noteikumu 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Pabalsts politiski represētajam personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Pabalsts politiski represētajam personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem.
7.1. Pabalstu vienu reizi gadā novembra mēnesī piešķir politiski represētai personai,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekam, kurš
savu pamata dzīvesvietu uz pabalsta piešķiršanas dienu deklarējusi Pļaviņu novada
administratīvajā teritorijā.
7.2. Ikgadējā pabalsta apmērs ir 20,00 EUR. Nozīmīgās valsts gadadienās pabalsta
apmērs ir 50,00 EUR
7.3. Pabalstu izmaksā saskaņā ar Sociālā dienesta sastādīto sarakstu, uzrādot
dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt pabalstu.”
3. Saistošo noteikumu 11.2.punktā aizstāt vārdus un skaitļus “EUR 22,00” ar vārdiem
un skaitļiem “līdz 25,00 EUR”.

4. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu un 13.punktu šādā redakcijā:
“12. Pabalsts Ziemassvētkos:
12.1. pabalsts līdz 5.00 EUR mantiskā veidā Ziemassvētkos tiek pasniegts šādām
iedzīvotāju grupām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un dzīvo Pļaviņu novada administratīvajā
teritorijā:
12.1.1. pirmskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, piesakot
pabalsta pieprasījumu Pļaviņu novada Sociālajā dienestā līdz 31. oktobrim:
12.1.2. bērniem, kas ievietoti ilglaicīgas aprūpes iestādēs.
12.2. Pabalsts tiek pasniegts mantiskā veidā: pārtikas preces tiek pasūtītas un paciņas
sagatavotas.
12.3. Paciņas bērniem saņem Ziemassvētku pasākuma laikā vai Sociālajā dienestā līdz
kārtējā gada 31.janvārim.
12.4. Pabalsts naudas izteiksmē 10,00 EUR apmērā tiek pasniegts šādām personu
kategorijām:
12.4.1. pirmās grupas invalīdiem;
12.4.2. vientuļajiem pensionāriem;
12.4.3. bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte.
12.5. 12.4. apakšpunktā norādītajām personām pabalsta saņemšanai jāpiesakās vai
jāreģistrējas Sociālajā dienestā līdz katra gada 31.oktobrim.
12.6. Pabalsts vientuļajiem pensionāriem, pirmās grupas invalīdiem, bērniem, kuriem
piešķirta invaliditāte tiek nogādāts ar Sociālā dienesta starpniecību.
12.7. Sarakstus dāvanu saņemšanai veido pēc Sociālā dienesta reģistros rīcībā esošās
informācijas.”
13. Transporta pabalsts:
13.1. Tiesības saņemt pabalstu ceļa izdevumu segšanai ir:
13.1.1. Pļaviņu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (vecākiem), kuri pavada bērnu uz/no
Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādi;
13.1.2. skolēniem izglītības iegūšanai, kuriem nav nodrošināts pašvaldības transports un nav
iespēju iegūt izglītību novada izglītības iestādē.
13.2. Pabalsta apmērs saskaņā ar 13.1.1.apakšpunktu ir līdz 20,00 EUR mēnesī.
13.3. Apakšpunktā 13.2. noteiktais pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts pamatojoties uz
pirmskolas izglītības iestādes iesniegto apmeklējumu sarakstu un vecāku piestādītām
braukšanas biļetēm, kuras iesniedz Sociālajā dienestā par iepriekšējo mēnesi līdz 10.datumam.
13.4. Apakšpunktā 13.1.2. noteiktais pabalsts tiek aprēķināts, pamatojoties uz piestādītajām
biļetēm braucieniem uz/no izglītības iestādes.”
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28.06.2018.
Paskaidrojuma raksts Nr. 9 par Pļaviņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10
Grozījumi Pļaviņu novada domes 2013. gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.32
„Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējos personas (ģimenes) ienākumus”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi paredz grozījumus Pļaviņu novada domes 2013.
gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.32 „Par pašvaldības
pabalstiem neizvērtējos personas (ģimenes) ienākumus”.
Grozījumi skar vairākus pabalstu veidus, kuri tiek paaugstināti un
paplašināts pabalsta saņēmēju loks.

2.Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka:
izklāsts
1) 1) pabalsta piešķiršanu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem;
2) 2) no 22,00 EUR uz 25,00 EUR tiek paaugstināts pabalsts bērnu
svētkos „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!”;
3) 3) Ziemassvētku pabalstu naudas izteiksmē 10,00 EUR apmērā
šādām personu kategorijām:
1. pirmās grupas invalīdiem;
2. vientuļajiem pensionāriem;
3. bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte;
4) pabalstu ceļa izdevumu segšanai.
3.Informācija par
Finansējums saistošajos noteikumos noteiktajiem pabalstiem tiek
plānoto projekta
piešķirts no Pļaviņu novada domes Sociālā dienesta budžeta.
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par
Neietekmē.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
Netiek grozītas.
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
Konsultācijas notikušas ar Pļaviņu novada Sociālo dienestu.
konsultācijām ar
privātpersonām
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