LATVIJAS REPUBLIKA

NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90009115247
„Pagasta namā”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apstiprināti ar Naukšēnu novada domes
09.12.2013. ārkārtas sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 2.§)

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.16/2013
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā
PAR MATERIĀLO ATBALSTU NAUKŠĒNU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
43.panta 3.daļu
Grozījumi:
2014.gada 17.decembrī /protokols Nr.15, 9.§/

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka atbalsta veidus un apmērus, kas tiek izmaksāti no
pašvaldības budžeta, ja ir apmierināts pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un
budžetā tam pietiek līdzekļu, nosaka atbalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām vai
ģimenēm, kuras ir tiesīgas saņemt šos atbalsta veidus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personām un personu grupām,
neizvērtējot to materiālo stāvokli.
3. Materiālo atbalstu sniedz personai vai ģimenei, kura deklarējusi savu pamata
dzīvesvietu Naukšēnu novadā.
4. Atbalsta veidi, ko piešķir novada iedzīvotājiem konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot
viņa materiālos resursus, ir:
4.1. atbalsts apbedīšanai;
4.2. Ziemassvētku paciņas;
4.3. materiālais atbalsts skolēniem - dāvanu karte mācību gadu uzsākot;
4.4. materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
4.5. materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai;
4.6. materiālais atbalsts dzīves jubilejās.

II. Atbalsts apbedīšanai
5. Atbalstu 75 euro piešķir un izmaksā mirušā tuviniekiem vai personai, kura veic mirušā
apbedīšanu, ja mirušā deklarēta dzīvesvieta ir bijusi Naukšēnu novadā.
6. Atbalstu izmaksā pamatojoties uz mirušās personas ģimenes locekļa (apgādnieka) vai
personas, kura uzņēmusies apbedīšanu iesniegumu un miršanas apliecības kopiju, uzrādot
oriģinālu.
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7. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Naukšēnu novada
pašvaldības Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus līdz 425 euro.
8. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu, pieņem Sociālais dienests
3 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.

III. Ziemassvētku paciņas
9.

Ziemassvētku paciņas tiek piešķirtas:
9.1. pirmsskolas vecuma bērniem;
9.2. personām, kuras saņem vecuma pensiju;
9.3. personām ar 1.grupas invaliditāti.
10. Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem un Sociālajā dienesta pieejamo informāciju
par Ziemassvētku paciņām paredzētajām izmaksām (vienas paciņas cena līdz 4 euro) lemj
novada dome, tekošā gada novembra mēneša sēdē.
11. Ziemassvētku paciņas personām tiek piegādātās dzīvesvietā vai izsniegtās svinīgos
pasākumos (decembrī un janvārī).

IV. Materiālais atbalsts skolēniem - dāvanu karte mācību gadu uzsākot
12. Dāvanu karte tiek piešķirta:
12.1. skolēniem, kuri uzsākuši mācības Naukšēnu novada vidusskolas 1. klasē;
12.2. ģimenēm, kurām dzīvesvieta ir deklarēta Naukšēnu novada administratīvajā
teritorijā un kurās ir divi un vairāk skolēni, kuri mācās Naukšēnu novada
vidusskolā.
13. Par dāvanu kartēm paredzētajām izmaksām (vienas dāvanu kartes vērtība līdz 30 euro)
lemj novada pašvaldības dome, tekošā gada jūlija mēneša sēdē.

V. Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā
14.
Lai sniegtu atbalstu ģimenēm, piešķirt vienreizēju materiālu atbalstu bērna
piedzimšanas gadījumā 75.00 euro apmērā, ja bērna dzīvesvieta deklarēta Naukšēnu novada
administratīvajā teritorijā un viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Naukšēnu novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus.
15. Lai saņemtu materiālo atbalstu, vienam no vecākiem jāgriežas Sociālā dienestā ar
iesniegumu un dzimšanas apliecības kopiju, divu mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
16. Pēc Sociālā dienesta atzinuma materiālo atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā var
izsniegt mīkstā inventāra veidā, dāvanu kartes veidā vai izmaksāt naudā.
17. Materiālais atbalsts netiek izmaksāts, ja bērns atrodas valsts apgādībā.
18. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu, pieņem Naukšēnu novada
Sociālais dienests 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

VI. Materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai
19. Materiālu atbalstu – brīvpusdienas piešķir:
19.1. skolēniem, kuri mācās Naukšēnu novada vidusskolas 4.,5.un 6.klasē un ir sekmīgi,
ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus, kuriem nav neattaisnotu stundu kavējumu un
nav uzvedības pārkāpumu ārpus skolas”;
/ grozījumi ar 17.12.2014./

19.2. bērniem, kuri apmeklē Naukšēnu novada 5-6 gadīgo bērnu apmācības grupu;
19.3. bērniem, kuri apmeklē Naukšēnu novada vidusskolas pirmsskolas grupas;
/ stājas spēkā no 17.12.2014./
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19.4. Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni
līdz 18 gadu vecumam, kuri ir sekmīgi, ievēro skolas iekšējās kārtības noteikumus,
kuriem nav neattaisnotu stundu kavējumu un nav uzvedības pārkāpumu ārpus
skolas.
/ stājas spēkā no17.12.2014./

20. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir, saskaņā ar Naukšēnu novada
vidusskolas izglītojamo sarakstiem, naudu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam pēc rēķinu
saņemšanas.
21. Lēmumu par materiālā atbalsta sniegšanu, pieņem novada pašvaldības dome tekošā gada
augusta un decembra mēneša sēdēs.

VII. Materiālais atbalsts dzīves jubilejās
22. Tiesības saņemt materiālu atbalstu dzīves jubilejās ir Naukšēnu novada teritorijā
dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras sasniegušas 80, 85, 90 un vairāk un 100 gadu
vecumu un vairāk.
23. Materiālu atbalstu piešķir kārtējā gada mēnesī, kad persona sasniedz 80, 85, 90 un vairāk,
kā arī 100 gadu vecumu un vairāk. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā, piegādājot to personas
dzīvesvietā.
24. Materiālais atbalsts 80, 85, 90 gadu jubilejās – 30 euro.
25. Materiālais atbalsts 91 gadu jubilejā un turpmāk katru gadu – 45 euro.
26. Materiālais atbalsts 100 gadu jubilejā un turpmāk katru gadu – 145 euro.
27. Lēmumu par materiālā atbalsta piešķiršanu, pieņem Naukšēnu novada Sociālais dienests
kārtējā gada mēnesī, kad persona sasniedz 80, 85, 90 un vairāk, kā arī 100 gadu vecumu un
vairāk.

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
28. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Naukšēnu novada domē („Pagasta
namā” Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244).
29. Naukšēnu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā (Baložu
ielā 13a,Valmierā, LV-4201) likumā noteiktajā kārtībā.
IX. Noslēguma jautājumi
30. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
31. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2010. gada 27. janvāra saistošie noteikumi
Nr. 2 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā”

Domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

NORAKSTS PAREIZS
Pašvaldības sekretāre
G.Reliņa
Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā 01.10.2015.
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J.Zuments

