LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000032857, “Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV-2142
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv
____________________________________________________________________________________________________

Sējas novadā
SĒJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
Saistošie noteikumi Nr.3/2018
APSTIPRINĀTI
Ar Sējas novada domes 20.03.2018.
sēdes lēmumu, Prot. Nr. 3., 2.§., 2.13./1.13.p.

“Par materiālo palīdzību Sējas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Vispārīgie jautājumi

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības materiālās palīdzības
veidus Sējas novadā, šīs palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām
ir tiesības saņemt noteikumos minētos materiālās palīdzības pabalstus.
Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir
deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir un izmaksā apstiprinātā
budžeta ietvaros.
Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), pēc lēmuma pieņemšanas, informē
personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Dome ir pieņēmusi šos saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi.
II. Materiālās palīdzības veidi

6. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi ir:
6.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
6.2. pabalsts politiski represētajām personām;
6.3. vienreizējs pabalsts apbedīšanai;
6.4. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai;
6.5. pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai;
6.6. pabalsts psihologa konsultāciju saņemšanai;
6.7. pabalsts Sējas novada iedzīvotājiem jubilejās;
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6.8. Pabalsts ceļa izdevumu segšanai;
6.9. Pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā.
III. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts
7. Piešķir vienreizēju bērna dzimšanas pabalstu:
7.1. EUR 300,00, ja bērna un vecāku pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Sējas novada teritorijā;
7.2. EUR 150,00, ja bērna un viena no vecākiem pastāvīgā dzīvesvieta ir deklarēta Sējas
novada teritorijā.
8. Reģistrējot jaundzimušo, tiek piešķirta dāvana līdz EUR 20,00 apmērā un vāciņi
dzimšanas apliecībai.
IV. Pabalsts politiski represētajām personām
9. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas statuss.
10. Pabalsta apmērs ir EUR 50,00.
11. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums,
jāuzrāda politiski represētās personas apliecība.
12. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā laikā no kārtējā kalendārā gada 1.
oktobra līdz 1. decembrim.
13. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem
dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
iesniedzēju.
V. Vienreizējs pabalsts apbedīšanai
14. Vienreizējs pabalsts apbedīšanai tiek piešķirts Sējas novada pašvaldības iedzīvotāju nāves
gadījumā un tiek izmaksāts personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu izmaksā EUR
120,00 apmērā.
15. Reģistrējot personas miršanu, tiek izsniegta miršanas apliecība un apliecības vāciņi.
VI. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
16. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100% apmērā visiem bērniem, kuri
mācās Sējas novada Sējas pamatskolā.
17. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100% apmērā daudzbērnu ģimenes
bērniem, kuri apmeklē Sējas novada pirmsskolas izglītības iestādi un kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Sējas novada administratīvajā teritorijā.
18. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100% apmērā bērniem no 5 gadu
vecuma, kuri apmeklē Sējas novada pirmsskolas izglītības iestādi un kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Sējas novada administratīvajā teritorijā.
VII.

Pabalsts daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai

19. Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu ģimenēm.
Pabalstu piešķir EUR 25,00 apmērā par katru bērnu, pamatojoties uz bērna vecāka
iesniegumu, kuru izmaksā no 1.jūlija līdz 31.augustam.
20. Pabalstu nav tiesīgi saņemt bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.
VIII.

Pabalsts psihologa konsultāciju apmaksai

21. Pabalstu psihologa konsultāciju saņemšanai piešķir, ja persona saskārusies ar jebkāda
veida vardarbību, nonākusi krīzes situācijā vai atrodas sarežģītā psiho emocionālā stāvoklī.
Psihologa konsultāciju apmaksā EUR 20,00 apmērā par vienu konsultāciju, bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN).Vienas konsultācijas ilgums ir 45 minūtes.
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IX. Pabalsts Sējas novada iedzīvotājiem jubilejās
22. Iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas ir Sējas novadā, tiek piešķirts pabalsts dzīves
apaļajās jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 piešķirot naudas pabalstu EUR 70,00, bet 100
gadu jubilejā tiek piešķirts naudas pabalsts EUR 150,00.
23. Sveicot iedzīvotājus apaļajās jubilejās, tiek pasniegta apsveikuma kartiņa un aploksne ar
Sējas novada domes logo.
X. Pabalsts ceļa izdevumu segšanai
24. Nodrošina ceļa izdevumu segšanu uz medicīnas iestādi 1. un 2. grupas invalīdiem un citām
personām ar pārvietošanās problēmām, ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar
sabiedrisko transportu un nav likumīgo apgādnieku, kas uzņemtos segt šos izdevumus, ja
ārsts ir izsniedzis atzinumu par nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa
izdevumus apliecinošs dokuments – rēķina kopija no ārstniecības iestādes.
XI. Pabalsts ar tuberkulozi slimojošai personai ārstēšanās periodā
25. Tiesības saņemt pabalstu ir Sējas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu
deklarējušai personai, kura ir tuberkulozes un plaušu slimību centra uzskaitē un ārsta
uzraudzībā iziet ārstniecības kursu.
26. Pabalsts apmērs ir EUR 3,00 apmērā par katru ārstēšanās dienu, kad persona apmeklē
ārstniecības iestādi.
27. Lai saņemtu pabalstu personai jāiesniedz:
27.1. iesniegums,
27.2. ārstējošā ārsta izziņa, kurā norādīts ārstniecības iestādes apmeklējamo dienu skaits.
XII.
28.

Noslēguma jautājumi

Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku Sējas novada domes 23.01.2018. saistošie
noteikumi Nr. 1/2018.

Sējas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Liepiņš
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sējas novada domes 2018.gada 20.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018
„Par materiālo palīdzību Sējas novadā”
Paskaidrojuma
raksta 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)

5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām

Norādāmā informācija
Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2018 „Par
materiālo palīdzību Sējas novadā” balstās uz pašvaldības
brīvo iniciatīvu personu labklājības veicināšanai Sējas
novadā, nosaka Sējas novada pašvaldības materiālās
palīdzības veidus, saņemšanas kārtību, apmērus un to
personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos
paredzētos sociālos pabalstus, tā nepasliktinot pabalstu
iepriekšējo finansiālo apmēru. Šie noteikumi ietver pabalstus
ēdināšanas pakalpojumu apmaksu skolēniem, daudzbērnu
ģimeņu bērnu sagatavošanu skolai un citus pabalstus.
Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā tiek piešķirts atbalsts
psihologa konsultācijām.
Pašvaldības pilnvarojums izdot saistošos noteikumus izriet no
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta un
43.panta trešās daļas, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot
saistošos noteikumus par likumā paredzētajiem jautājumiem.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt ģimenes
(personas), kurām ir tiesības saņemt materiālo palīdzību, to
veidus, saņemšanas un izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika piesaistīta
sabiedrības līdzdalība un ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci. Šo saistošo
noteikumu izpilde būtiski neietekmēs Sējas novada domes
kopējo budžetu.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada teritorijas
iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Sējas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ar saistošajos
noteikumos
noteiktajiem
pabalstu
saņemšanas
ierobežojumiem, daudzbērnu ģimenes u.c.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības
saņemt pabalstus, uzliks pienākumus, ievērot šos saistošos
noteikumus pabalsta pieprasīšanai un saņemšanai, kā arī
nepasliktinās līdz šim esošo sociālo stāvokli, ciktāl tas
attiecas uz materiālo palīdzību.
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā ir Sējas novada Sociālais dienests, kas ir tiesīgs
kontrolēt saistošo noteikumu regulējuma ievērošanu un
pabalstu piešķiršanas kārtību un nepieciešamību.
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Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās
procedūras un nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo
kārtību.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas
saistošo noteikumu izstrādes procesā: Sociālā dienesta
klienti.

Sējas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Liepiņš
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