Apstiprināti ar Garkalnes novada domes
2017.gada 19. decembra sēdes
Lēmumu Nr.251

Saistošie noteikumi Nr.10
Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Garkalnes novada pašvaldības pabalsta apmēru, personu
loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Papildus valsts noteiktajam apbedīšanas pabalstam, pašvaldība no Garkalnes novada
domes pamatbudžeta izmaksā pabalstu par mirušo, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta
bijusi Garkalnes novads.
3. Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā
vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 100.00 (simts eiro).
5. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura organizē apbedīšanu, Garkalnes novada sociālajā
dienestā jāaizpilda iesniegums pabalsta saņemšanai un jāuzrāda mirušās personas
miršanas apliecības oriģināls.
6. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no personas miršanas dienas, tas tiek izmaksāts
Pašvaldības kasē skaidras naudas veidā pieprasīšanas dienā vai pārskaitot uz iesniegumā
norādīto bankas kontu.
7. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bija Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar juridisku personu par šī
pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
8. Apbedīšanas pabalsta apmērs 7.punktā noteiktajos gadījumos nosakāms atbilstoši
minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas:
8.1. zārka iegāde;
8.2. pakalpojumi kapsētā;
8.3. transporta pakalpojumi;
8.4. morga pakalpojumi.

Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu. Apbedīšanas
pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 500, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem
mirušās personas apbedīšanai.
9. Ja pašvaldībai jāveic nezināmas (pašvaldības teritorijā atrastas) personas apbedīšana,
pakalpojuma organizēšanu veic Garkalnes Sociālais dienests.
10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Garkalnes novada
domes 2013.gada 16.marta saistošos noteikumus Nr.7 „Par Garkalnes pašvaldības pabalstu
personas nāves gadījumā”.

Domes priekssēdētāja pirmais vietnieks

G.Kniksts

Pielikums
Garkalnes novada Domes
2017.gada 19.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.10
„Par Garkalnes pašvaldības
pabalstu personas nāves gadījumā”.
Garkalnes novada sociālajam dienestam

Iesniegums pabalsta personas nāves gadījumā piešķiršanai

Iesniedzēja vārds, uzvārds ______________________________________________
Personas kods : _____________________________
Tālrunis

_________________

Deklarētā dzīvesvieta
___________________________________________________,

Lūdzu piešķirt pabalstu sakarā ar
_____________________________________________________________________
( mirušās personas vārds, uzvārds, pēdējā deklarētā dzīvesvieta)

_______________________________________________________ nāvi.

Pievienoju: Miršanas apliecības kopiju.
20 ___.gada __________________

_______________________
(iesniedzēja paraksts)

AIZPILDA SOCIĀLAIS DIENESTS

Izmaksāt vienreizējo pabalstu __________________EUR apmērā.
_________________________________________________________
(atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds un paraksts)

