GARKALNES NOVADA DOME
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Nodokļu maksātāja kods 90000024313, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
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APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
27.10.2020. sēdes lēmumu
(prot.Nr.63,19.§)
Saistošie noteikumi Nr.78
„Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Garkalnes novada iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.
1.

2.

3.

Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Garkalnes novada
pašvaldība no pamatbudžeta līdzekļiem piešķir un izmaksā pabalstus Garkalnes
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Pabalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķina veidā ar pārskaitījumu uz personas
iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu, izņemot, gadījumos, ja personai nav
iespējams pabalstu izmaksāt bezskaidras naudas norēķina veidā, pabalsts tiek
izmaksāts skaidrā naudā un pabalsta saņēmējs uz kases izdevumu ordera ar savu
parakstu apliecina naudas saņemšanu.
Šie noteikumi paredz pabalsta/naudas balvas piešķiršanu:
3.1. politiski represētām personām;
3.2. kāzu jubilejā;
3.3. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejā (personas sveikšanai 80, 85, 90, 95, 100
un vairāk gadu jubilejā).
II.

4.

5.

6.

7.
8.

Vispārīgie jautājumi

Pabalsti politiski represētām personām

Noteikumu 3.1.punktā minētais atbalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā. Atbalsta
apmērs vienai politiski represētai personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Garkalnes
novada administratīvajā teritorijā (ne mazāk kā sešus mēnešus) ir EUR 100,00 (simts
eiro).
Garkalnes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pēc tā rīcībā
esošajām ziņām sastāda un aktualizē politiski represēto personu – pabalsta saņēmēju
sarakstu (turpmāk – saraksts).
Personai, kura atbilst noteikumu nosacījumiem, bet nav iekļauta sarakstā jāvēršas
novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski
represētās personas apliecību.
Pabalsti sarakstā iekļautajām personām tiek izmaksāti katru gadu, laika periodā no
1.novembra līdz 20.decembrim.
Ja kāda no sarakstā iekļautajām personām objektīvu iemeslu dēļ nav saņēmusi
pabalstu 7.punktā noteiktajā termiņā, pieļaujams, ka pabalstu var saņemt pēc minētā
termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.
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III.

Pabalsts kāzu jubilejā

Pabalstu kāzu jubilejā piešķir personām, kuras laulībā nodzīvojušas 50, 55, 60 utt.
katrus turpmākos 5 gadus un abas ir deklarētas Garkalnes novadā.
10. Lai saņemtu pabalstu kāzu jubilejās, pieprasītājs vēršas pašvaldībā ar iesniegumu,
kurā norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu, pievienojot
laulības apliecības kopiju. Pabalsta apmērs - valstī noteiktās 1 minimālās mēneša
darba algas apmērā vienai ģimenei.

9.

IV.

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

11. Uz pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā var pretendēt Garkalnes novada iedzīvotāji,
kuri deklarēti novadā ne mazāk kā vienu gadu.
12. Pabalsta jubilejā izmaksa tiek nodrošināta jubilejas datumā, bet, ja jubilejas datums
ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena, ne vēlāk kā nākošajā darba
dienā.
13. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā noteikts šādā apmērā:
13.1. Personas 80 gadu jubilejā 80 (astoņdesmit) EUR;
13.2. Personas 85 gadu jubilejā 85 (astoņdesmit pieci) EUR;
13.3. Personas 90 gadu jubilejā 90 (deviņdesmit) EUR;
13.4. Personas 95 gadu jubilejā 95 (deviņdesmit pieci) EUR;
13.5. Personas 100 gadu jubilejā 150 (viens simts piecdesmit) EUR;
13.6. Personas jubilejās pēc 100 gadu sasniegšanas ik gadu 150 (viens simts
piecdesmit) EUR.
V.

Pabalsta piešķiršanas kārtība

14. Noteikumu 3.1.punktā minētā pabalsta piešķiršanai Sociālais dienests iesniedz
politiski represēto personu – pabalsta saņēmēju sarakstu apstiprināšanai pašvaldības
izpilddirektoram.
15. Lai saņemtu noteikumu 3.2.-3.3.punktā minēto pabalstu, pieteicējs vēršas ar
iesniegumu Garkalnes novada pašvaldībā. Iesniegumu izvērtē pašvaldības attiecīgās
jomas speciālists un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram.
VI.

Noslēguma jautājumi

16. Šie saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

A.Zīriņš
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