LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Skrundā, Skrundas novadā

2017.gada 28.decembrī

Nr. 12/2017
APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada domes
sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 17.§)
PRECIZĒTI
ar Skrundas novada domes
2018.gada 25.janvāra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 5.§)

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 23/2013
„Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām„15.panta
pirmās daļas ceturto un sesto punktu,43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
23/2013 „Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt 5.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“5.6. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā,
5.7. Pabalsts aprūpei mājās,
5.8. Dzīvokļa pabalsts.”
1.2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu vecumu.
Pabalsts 15 EUR apmērā tiek izmaksāts Skrundas novada iedzīvotāju, kuri sasnieguši 80, 85,
90 un vairāk gadu vecumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai.”
1.3. Papildināt noteikumus ar 7.1punktu šādā redakcijā:
“7.1 Vienreizējs pabalsts, sasniedzot 101, 102 un vairāk gadu vecumu. Pabalsts 50 EUR
apmērā tiek izmaksāts Skrundas novada iedzīvotāju, kuri sasnieguši 101, 102 un vairāk gadu
vecumu, pamatojoties un Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai.”
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1.4. Papildināt noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:
“10.1 Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā.
Pabalsts tiek piešķirts bērnu pusdienu apmaksai (brīvpusdienas) Skrundas novada pašvaldības
dibinātajās izglītības iestādēs, tādā apmērā, kas atbilst pašvaldības un attiecīgā ēdināšanas
pakalpojumu sniedzēja noslēgtajam līgumam:
10.11. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuriem ar Skrundas novada bāriņtiesas lēmumu
noteikta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenēs,
10.12. Pabalsts tiek piešķirts Skrundas novada daudzbērnu ģimenēm,
10.13. Pabalsts tiek piešķirts uz pilnu (no 1.septembra līdz 31.augustam) mācību gadu,
10.14. Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz bankas kontu pakalpojuma sniedzējam
pēc piestādītā rēķina.”
1.5. Papildināt noteikumus ar 10.2punktu šādā redakcijā:
“10.2 Pabalsts aprūpei mājās:
10.21. Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas materiālo stāvokli, vientuļām
personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt
ikdienas darbus un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību,
10.22. Pabalsts tiek piešķirts personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā
ir grūtības veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi, kurām nav likumīgu apgādnieku
vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo
palīdzību,
10.23. Pabalsts tiek piešķirts bērniem invalīdiem vai pieaugušajiem ar garīga vai fiziska
rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem
nodrošināt aprūpi,
10.24. Pabalsta saņemšanai nepieciešams aprūpējamās personas iesniegums, ārsta
slēdziens un P/a „Sociālais dienests” sociālā darbinieka informācija par apsekošanas
rezultātiem,
10.25. Pabalsta saņemšanai aprūpētājs, aprūpējamais un P/a „Sociālais dienests” slēdz
līgumu.
10.26. Pabalsta apmērs mēnesī:
10.26.1. 30 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens
ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, malkas ienešana, mediķu
izsaukšana,
10.26.2. 40 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens
ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, krāsns kurināšana, malkas
ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu izsaukšana, dzīvokļa uzkopšana, pastaigas,
10.26.3. 50 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens
ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, krāsns kurināšana, malkas
ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu izsaukšana dzīvokļa uzkopšana, veļas
mazgāšana, pastaigas, individuāla uzraudzība, personiskās higiēnas
nodrošināšana – vannošana vai dušošana, nagu griešana, izkļūšana no gultas un
iekļūšana gultā, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties.
1.6. Papildināt noteikumus ar 10.3punktu šādā redakcijā:
“10.3 Dzīvokļa pabalsts:
10.31. Dzīvokļa pabalstu var saņemt personas, kas deklarējušās Skrundas novada
pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un ir:
10.31.1. Nestrādājoši, vientuļie pensionāri neatkarīgi no pensijas lieluma,
10.31.2. Nestrādājošas, vientuļas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti,
Černobiļas AES seku likvidētāji, neatkarīgi no pensijas lieluma,
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10.31.3. Atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un Černobiļas AES seku
likvidētāji, kuru pensijas lielums ir līdz 260 EUR mēnesī,
10.31.4. Nestrādājoši, atsevišķi dzīvojoši pensionāri, kuru pensijas lielums ir līdz
260 EUR mēnesī.
10.32. Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu vai apkures pabalstu
mājsaimniecībai.
10.33. Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 120 EUR
vienu reizi gadā. Pabalsts var tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā).
10.34. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai komunālo maksājumu veikšanai
ir:
par 1 istabas dzīvokli – 120 EUR,
par 2 istabu dzīvokli – 180 EUR,
par 3 un vairāk istabu dzīvokli – 240 EUR.
10.35. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā un pārskaitīts komunālo
pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja norādījuma.”
2. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktā kārtībā.

Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja

L. Robežniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2017
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
23/2013 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma raksta
daļas
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu projekts tika izstrādāts kā p/a
„Sociālais dienests” iniciatīva, lai sava budžeta ietvaros sniegtu
lielāku atbalstu Skrundas novada iedzīvotājiem.

Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumu grozījumi paredz palielināt pabalsta apmēru Skrundas
novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu
vecumu. Kā arī ieviests jauns pabalsta veids novada iedzīvotājiem,
kuri sasnieguši 101, 102 un vairāk gadu vecumu.

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta
ietvaros.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada
Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”.

Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu
projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, 43.panta trešo daļu.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Skrundas novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.

Skrundas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja

L.Robežniece
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