Paskaidrojuma raksts saistošiem noteikumiem „Par Garkalnes pašvaldības pabalstu
personas nāves gadījumā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1.Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus
izriet no likuma „Par pašvaldībām”43. panta pirmās
daļas.
1.2.Saistošo noteikumu mērķis – atbalstīt ģimenes krīzes
situācijā.

2.Īss projekta satura
izklāsts

1.3. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai sniegtu
materiālu atbalstu ģimenei.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
piešķirts un izmaksāts vienreizējais materiālais
pabalsts.
3. Informācija par plānoto 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai izmantojami
projekta ietekmi uz
līdzekļi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu,
pašvaldības budžetu
gada laikā pabalsta izmaksai tiek prognozēti Ls
3000. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai
nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju
kompetenci.
4. Informācija par plānoto 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
projekta ietekmi uz
tiesiskais regulējums ir Garkalnes novada
sabiedrību (mērķgrupām)
iedzīvotāji, kuru tuvinieku pēdējā deklarētā
un uzņēmējdarbības vidi
dzīvesvieta pirms nāves bija Garkalnes novada
pašvaldības teritorijā
administratīvā teritorija.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši
neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
5.Informācija par
5.1. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var
administratīvajām
vērsties Garkalnes novada sociālajā dienestā.
procedūrām
5.2. Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās
procedūras privātpersonai un veicamās darbības
pabalsta saņemšanai.
6. Informācija par
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijām ar
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
Pēc
privātpersonām
saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālo lietu,
komunālo un drošības jautājumu komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā
www.garkalne.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
izvērtējot to lietderības apsvērumus, paredzēts
iekļaut vai izslēgt no saistošajiem noteikumiem.
Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

Apstiprināti ar Garkalnes novada domes
2013.gada 26. marta sēdes
lēmumu (prot. Nr.3., 60.§)

Saistošie noteikumi Nr. 7
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 (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
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. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir Ls 50.00 (piecdesmit
lati).
3. Pabalsta piešķiršanu un izmaksu organizē Garkalnes novada sociālais dienests.
4. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura organizē apbedīšanu, Garkalnes novada
sociālajā dienestā jāaizpilda iesniegums pabalsta saņemšanai un jāuzrāda mirušās
personas miršanas apliecības oriģināls.
5. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no personas miršanas dienas, tas tiek izmaksāts
Pašvaldības kasē skaidras naudas veidā pieprasīšanas dienā.
6. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas
bezmaksas izdevumā „Garkalnes novada vēstis”.”

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

Pielikums
Garkalnes novada Sociālajam
dienestam

Iesniegums par pabalsta personas nāves gadījumā piešķiršanu
Iesniedzēja vārds, uzvārds ______________________________________________
Personas kods : _____________________________
Tālrunis

_________________

Deklarētā dzīvesvieta
___________________________________________________,
Lūdzu piešķirt pabalstu sakarā ar
____________________________________________

( mirušās personas vārds, uzvārds)

_______________________________________________________ nāvi, saskaņā ar
Garkalnes novada saistošajiem noteikumiem Nr.7 „ Par Garkalnes pašvaldības
pabalstu personas nāves gadījumā” , apstiprināti ar Garkalnes novada domes
26.03.2013.sēdes lēmumu , protokols Nr.3, 60.§.

Pievienoju: Miršanas apliecības kopiju.
____________________________
__________________________
(datums)

SD lēmums : Izmaksāt pabalstu ____ Ls

(paraksts)

