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Reģ. Nr. 90001267487
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Krāslavā
Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes
2015.gada 26. novembra
sēdes lēmumu (prot.nr. 15., 18.§, 18.2.p.)
Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/14
„Par pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu.

I.
1.
2.

Vispārīgie jautājumi.
Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības nozīmīgā dzīves jubilejā saņemt
pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Tiesības saņemt pabalstu 90, 95, 100 gadu jubilejā un pēc 100 gadu sasniegšanas katra gada
jubilejā ir personām (turpmāk - pabalsta saņēmējs), kuru dzīvesvieta deklarēta Krāslavas
novada administratīvajā teritorijā.

II. Pabalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība.
3. Pabalsts ir vienreizējs un tiek izmaksāts attiecīgā gada mēnesī, kad persona ir sasniegusi šo
noteikumu 2. punktā norādīto vecumu.
4. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir šādā apmērā:
4.1. 90 gadu jubilejā – 90 euro;
4.2. 95 gadu jubilejā – 100 euro;
4.3. 100 gadu jubilejā un turpmāk katra gada jubilejā – 150 euro.
5. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta saņēmējs vai tā likumīgais pārstāvis iesniedz Krāslavas
novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu
un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
6. Sociālais dienests ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pabalsta
saņēmēja iesniegums, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
7. Pabalsts tiek izmaksāts:
7.1. pārskaitot pabalsta saņēmēja norādītajā norēķinu kontā;
7.2. izmaksājot pabalsta saņēmējam skaidrā naudā.
III. Noslēguma jautājumi.
8. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt pabalstu ir apstrīdams Krāslavas
novada domē. Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā.

9.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, savu
spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/4 „Par pabalstu
personām nozīmīgās dzīves jubilejās”.
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Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2015/14
„Par pabalstu personām nozīmīgā dzīves jubilejā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Uz noteikumu pieņemšanas brīdi Krāslavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā darbojas Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.2015/4 „Par pabalstu personām nozīmīgās
dzīves jubilejā”.
Jaunais normatīvais akts nepieciešams, lai noteiktu pabalsta
saņemšanas kārtību un vienreizēja pabalsta apmēru.
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi tiek izdoti realizējot
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Noteikumu mērķis ir noteikt vienreizēju pabalstu personām,
kuras ir sasniegušas 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka tiesības personām, kuras sasniegušas
90, 95, 100 un vairāk vecumu, saņemt vienreizēju pabalstu, kā arī
nosaka pabalsta saņemšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi gadā nepārsniedz EUR 1000.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada pašvaldības
iestāde „Sociālais dienests”.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.
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