LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,
Saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Ciblas novada domes
23.01.2020. sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 6.§)
Grozījumi Ciblas novada domes
2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt šādus grozījumus Ciblas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”:
1. Papildināt noteikumus ar 5.14. un 5.15.apakšpunktiem un izteikt tos šādā redakcijā”
“5.14. pabalsts –dāvana Ziemassvētkos vientuļajiem pensionāriem un I grupas invalīdiem”
“5.15. pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai”.
2. Aizstāt 6., 8. 19., 21. punktā skaitli “30.00” ar skaitli “50.00”.
3. Papildināt 7., 9., 20., 22. punktu aiz vārda “piešķir” ar vārdiem “uz pieprasītāja
iesnieguma pamata, neizvērtējot personas materiālo stāvokli”.
4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts šādā apmērā, ja viena no bērna
vecākiem un bērna dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas deklarēta Ciblas novadā:
12.1. sakarā ar pirmā bērna piedzimšanu- 200.00 euro apmērā;
12.2. sakarā ar otrā bērna piedzimšanu-250.00 euro apmērā’;
12.3. sakarā ar trešā un katra nākamā bērna piedzimšanu – 300.00 euro apmērā.”
5. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Pabalsts 30.00 euro tiek piešķirts dāvanas iegādei Ciblas novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri
sasnieguši 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā, uz pieprasītāja iesnieguma pamata,
neizvērtējot personas materiālo stāvokli.”

6. Aizstāt 23.1.,23.2., 23.3., 23.4., 23.6., 23.7. apakšpunktos skaitli “80.00” ar skaitli
“130.00”.
7. Aizstāt 23.5. apakšpunktā skaitli “40.00” ar skaitli “65.00”.
8. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
“24.Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma un atbilstoša statusa apliecinājuma pamata, pabalsts
malkas iegādes izdevumu apmaksai izmaksājams pēc izdevumus apliecinoša dokumenta (maksājuma
kvīts) iesniegšanas.”
9. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:
“25.Veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, operāciju, ambulatori veikto
diagnostisko izmeklējumu apmaksai, speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju,
izmeklējumu, zobu ārstēšanas un protezēšanas pakalpojumu, recepšu medikamentu iegādes
izdevumu apmaksai, transporta pakalpojumu apmaksai braukšanai uz reģionālajām slimnīcām piešķir
līdz 150.00 euro apmērā personai:
25.1. astmas slimniekam,
25.2.onkoloģijas slimniekam,
25.3.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam.”
10. Aizstāt 27.punktā skaitli “100.00” ar skaitli “150.00”.
11. Aizstāt 30.punktā skaitli “300.00” ar skaitli “350.00”.
12. Papildināt 35.punktu aiz vārda “bērnu” ar vārdiem “kurš mācās no 1. līdz 12.
klasei”.
13. Papildināt noteikumus ar XV¹ un XV² nodaļām un izteikt tās šādā redakcijā”:
“XV¹. Pabalsts vientuļajiem pensionāriem un I grupas invalīdiem.
35¹.Vienreizējs pabalsts – dāvana Ziemassvētkos, 5.00 euro apmērā, tiek piešķirts
vientuļajiem pensionāriem un I grupas invalīdiem, uz pieprasītāja iesnieguma pamata (uzrādot
invaliditātes apliecību) un neizvērtējot personas materiālo stāvokli.
XV². Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai
35². Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai ( pases saņemšanai, dokumentu noformēšanai, u.c.)
tiek piešķirts trūcīgām personām ņemot vērā konkrēto situāciju un tā apmērs ir līdz 30.00 euro gadā.
35³. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja iesnieguma pamata, pievienojot apliecinošus dokumentus
(rēķinu, izziņu, , kvītis, čeku u.c.)”

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

J. Dombrovskis
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Saistošo noteikumu Nr.3 ‘’Grozījumi Ciblas novada domes
2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2
‘’“Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”’’ projekta paskaidrojuma raksts.
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie
noteikumi
izstrādāti
saskaņā
ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
Noteikumi nepieciešami, lai grozītu Ciblas novada
pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot lielāku finansiālu
atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām, lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Ciblas novada pašvaldības
pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas
kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus, kārtību, kā ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt
pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību, kā arī saistošie noteikumi paredz
izmaiņas pabalstu veidos.

3.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Plānotās izmaiņas pašvaldības domes budžetu būtiski
neietekmē. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav
nepieciešamība veidot jaunas darba vietas.

4.Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju
funkcijas netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks publicēts
Ciblas novada pašvaldības domes mājaslapā internetā un
informatīvajā izdevumā ‘’Ciblas novada ziņas’’

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Juris Dombrovskis

