LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;
e -pasts: dome@neretasnovads.lv

Neretas novada Neretas pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Neretas novada domes
2017. gada 28. septembra sēdes
lēmumu Nr.231 (protokols Nr.12, 5.p. )
Saistošie noteikumi Nr.8/2017
„PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM NERETAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām”43.panta 3.daļu
Grozījumi:
28.12.2017. saistošie noteikumi Nr.12/2017 (lēmums Nr.307, prot. Nr.15, 4.§)
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Neretas novada pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm),
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kuras deklarētā dzīvesvieta ir Neretas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldības pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.
II. Pašvaldības pabalstu veidi
4. Neretas novadā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
4.1.
pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;
4.2.
pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;
4.3.
pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem;
4.4.
pabalsts aizgādnim;
4.5.
pabalsts Ziemassvētkos;
4.6.
pabalsts ģimenēm, kurās bērni slimo ar celiakiju;
4.7.
pabalsts bērna izglītībai;
4.8.
pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm;
4.9.
pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai;
4.10. apbedīšanas pabalsts
4.11. dzīvokļa pabalsts
III. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
5.

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no vecākiem par katru jaundzimušo, kuram ir
piešķirts personas kods, ar nosacījumu, ka jaundzimušā un viena no vecākiem deklarētā
dzīvesvieta ir noteikta Neretas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs ir 170.00 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017)
7. Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir vienam no bērna vecākiem.
8. Lai saņemtu pabalstu, persona deklarētās dzīvesvietas pagasta pārvaldē iesniedz
iesniegumu, uzrādot bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.
9. Pabalstu var pieprasīt divu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pašvaldības dome (turpmāk Dome) pieņem viena
mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
6.

11. Pabalstu var piešķirt mantiskā veidā, ja vecāki nenodrošina bērna augšanai un attīstībai
piemērotus apstākļus, pamatojoties uz sociālā darbinieka rakstisku atzinumu.
12. Pabalstu nepiešķir, ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē.
IV. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
13. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95 un
100 gadu vecumu un faktiski dzīvo Neretas novadā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017)
14. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir :
14.1 80 gadi – 40.00 EUR
14.2 85 gadi – 50.00 EUR;
14.3. 90 gadi – 60.00 EUR;
14.4. 95 gadi - 70.00 EUR
14.5. 100 gadi – 100.00 EUR
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017)
15. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un
Domes lēmumu.
V. Pabalsts politiski represētām personām un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem
16. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā – politiski represētajām personām Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā - 18.novembrī, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem Černobiļas AES avārijas atceres dienā – 26.aprīlī.
17. Pabalsta apmērs ir 50.00 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017)
18. Lēmumu par pabalstu izmaksu pieņem Dome saskaņā ar pagastu pārvalžu vadītāju
iesniegto sarakstu, kurš sastādīts pamatojoties uz uzrādīto politiski represētās personas
vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību.
VI. Pabalsts aizgādnim
19. Pabalstu piešķir personai, kuru par aizgādni ir iecēlusi Neretas novada pašvaldības
Bāriņtiesa.
20. Pabalsta apmērs ir 35.00 EUR gadā par katru aizgādnībā esošu personu.
21. Pabalsta saņemšanai aizgādnis pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu.
22. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā - Ziemassvētkos, pamatojoties uz Domes lēmumu.
VII. Pabalsts Ziemassvētkos
23. Pabalstu piešķir:
23.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Neretas novada
administratīvajā teritorijā, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Neretas
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novada dienas centru „ Vālodzīte” un PII „Ziediņš”. Pabalsta apmērs 5,00 EUR.
23.2.pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Neretas novada izglītības iestādēs. Pabalsta
apmērs 5,00 EUR.
23.3.pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē
(aizbildnībā, pie audžuvecākiem, bērnu aprūpes centros, bērnu namos) . Pabalsta
apmērs 5,00 EUR.
23.4. ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms
ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā bija Neretas novada
administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs 3,00 EUR.
23.5. vientuļiem pensionāriem. Pabalsta apmērs 3,00 EUR
23.6. 1.grupas invalīdiem, kuri neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Pabalsta
apmērs 3,00 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017)
24. Pabalstu piešķir mantiskā veidā – Ziemassvētku paciņa.
25. Dome pieņem lēmumu par pabalstu piešķiršanu, vadoties no Iedzīvotāju reģistra datiem,
pagasta pārvalžu iesniegtajiem iedzīvotāju un izglītības iestāžu iesniegtajiem audzēkņu
sarakstiem.
VIII. Pabalsts ģimenēm, kurās bērni slimo ar celiakiju
26. Tiesības uz pabalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā līdz 18 gadiem, kuram nav
noteikta invaliditāte, kuram ir piešķirts personas kods, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā un
kurš neatrodas pilnā valsts apgādībā.
27. Pabalsta apmērs ir 70,00 EUR gadā.
28. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, aizbildnim, vienam no audžuģimenes
locekļiem, bērna faktiskajam audzinātājam, kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu, kā arī
personai, kurai bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē.
29. Lai saņemtu pabalstu, personas deklarētās dzīvesvietas pagasta pārvaldē jāiesniedz
sekojoši dokumenti:
29.1. iesniegums pabalsta piešķiršanai;
29.2. sertificēta pediatra-gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā ir norādīta diagnoze –
celiakija un atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas
izsniegšanas dienas.
30. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
IX. Pabalsts bērna izglītībai
31. Tiesības saņemt pabalstu bērna izglītībai ir tām ģimenēm, kuru bērni jaunajā mācību
gadā uzsāk mācības pirmo reizi 1.klasē Neretas novada izglītības iestādēs.
32. Pabalsts tiek piešķirts 40,00 EUR apmērā no 5.septembra līdz 15.septembrim. Skolēnu
sarakstu iesniedz izglītības iestādes vadītājs Sociālajam dienestam līdz 5.septembrim.
X. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm
Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai 50 % apmērā no dienas ēdināšanas
izdevumiem piešķir daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz 3 bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un, kuru bērni mācās Neretas novada
vispārizglītojošās skolā vai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
34. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai 100 % apmērā no dienas ēdināšanas
izdevumiem piešķir daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz 5 bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un, kuru bērni mācās Neretas novada
vispārizglītojošās skolā vai apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
33.
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35.

Pabalstiem piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē
ēdināšanu katrā konkrētā iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja piestādīto rēķinu ar
klāt pievienotajiem ēdināšanas pakalpojumu saņēmējiem.”
XI. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

36.
37.

Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts no ieslodzījuma atbrīvotai personai 43 EUR apmērā.
Iesniegums par pabalsta piešķiršanu un izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma
iesniedzama viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas Sociālajā dienestā.
XII. Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas pabalstu personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu saskaņā ar Sociālā dienesta
lēmumu.
39. Pabalsta apmērs kompensē apbedīšanas pakalpojumu izmaksas 400.00 EUR apmērā.
Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa
nesasniedz 400.00 EUR, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp noteikto apbedīšanas
pabalsta apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
40. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta novada administratīvajā
teritorijā un, kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, novads vai
tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus nepārsniedzot 400.00 EUR
38.

XIII. Dzīvokļa pabalsts
41.

42.

43.
44.

45.

Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir sociālais pabalsts, kas paredzēts dzīvojamās
telpas īres vai apsaimniekošanas maksas, komunālo pakalpojumu apmaksas vai ar
kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā šādā apmērā:
42.1.vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem
130,00 EUR apmērā vienu reizi gadā;
42.2. personām ar 1.grupas invaliditāti 130,00 EUR apmērā vienu reizi gadā;
42.3. vientuļām, nestrādājošām personām ar 2. grupas invaliditāti, 130,00 EUR apmērā
vienu reizi gadā;
Dzīvokļa pabalsta piešķiršanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un īres līguma
kopija.
Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu pieņem Sociālais dienests,
pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegtajiem dokumentiem, sadzīves apstākļu
apsekošanas rezultātiem.
Izslēgts ar Neretas novada domes 28.12.2017.lēmumu Nr.307
XIV. Noslēguma jautājumi

Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Neretas Novada Vēstis" un tie
stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas.
47. Pabalsta izmaksas diena Černobiļa AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
piemērojama ar 2018.gada 1.janvāri.
48. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Neretas novada pašvaldības
2013.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.22/2013 “Par pašvaldības pabalstiem
Neretas novadā”
46.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

A.Kviesis
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