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Rīgas rajona Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Ropažu novada domes
2008.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu Prot. Nr.1,& ____
PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM, NEIZVĒRTĒJOT ĢIMEŅU (PERSONU)
MATERIĀLO STĀVOKLI, ROPAŽU NOVADĀ 2008.GADĀ
Izdoti saskaņā ar
Par pašvaldībām likuma 43.panta 3.daļu
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalstu
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
3. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalsti, kurus piešķir, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo
stāvokli:
3.1. bērna piedzimšanas pabalsts;
3.2. apbedīšanas pabalsts;
3.3. pabalsts personām, kuras iesaistās nodarbinātību veicinošos pasākumos;
3.4. pabalsts jubilejās;
3.5. pabalsts medikamentu iegādei I grupas invalīdiem, kuri nesaņem īpašas kopšanas
pabalstu;
3.6. pabalsts medikamentu iegādei bērniem invalīdiem, kuri nesaņem īpašas kopšanas
pabalstu;
3.7. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekiem.
II. Bērna piedzimšanas pabalsts
4.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu (papildus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
izmaksātajam pabalstam) par katru jaundzimušo bērnu ir mātei, ja viņas pamata
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 1 mēnesi pirms bērna
piedzimšanas un šajā teritorijā deklarēts arī bērns.

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā
bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam
no bērna vecākiem.
6. Pabalsta apmērs ir Ls 70,00 par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā
paņemtu bērnu.
7. Pabalsts pieprasāms 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas, adopcijas vai
aizbildnībā ņemšanas dienas Ropažu novada domes Sociālajā dienestā, aizpildot
iesnieguma veidlapu.
8. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot
oriģinālu, vai Ropažu novada dzimtsarakstu nodaļas izziņa pašvaldības pabalsta
saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu, vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmums par
aizbildņa iecelšanu vai tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu.
9.
Pabalstu izmaksā Ropažu novada domes kasē, Sporta ielā 1, Ropažos, 2 nedēļu laikā no
iesnieguma iesniegšanas vai pārskaita uz iesniedzēja norādīto bankas kontu.
10. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk nekā 7 diennaktis, kā
arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā.
5.

III. Apbedīšanas pabalsts
11. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu Ls 70,00 ir personai, kura uzrāda miršanas apliecības
oriģinālu, noformē iesniegumu un apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirusī
persona savu pamata deklarēto dzīves vietu bija deklarējusi pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
12. Pabalsts pieprasāms 2 nedēļu laikā no dienas, kad izsniegta personas
miršanas
apliecība, Ropažu novada domes Sociālajā dienestā, aizpildot iesnieguma veidlapu.
13. Pabalstu izmaksā Ropažu novada domes kasē, Sporta ielā 1, Ropažos, 3 darba dienu laikā
no dienas, kad aizpildīta iesnieguma veidlapa.
14. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība vai
tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
15. Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā
vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
IV. Pabalsts personām, kuras iesaistās nodarbinātību veicinošos pasākumos
16. Tiesības saņemt pabalstu bezdarbniekiem un nestrādājošiem pensionāriem, kuri ar
iesniegumu vērsušies Ropažu novada domes Sociālajā dienestā un tiek norīkoti
nodarbinātību veicinošos pasākumos.
17. Pabalstu aprēķina pēc iesniegtajām nodarbinātību veicinošo pasākumu uzskaites tabelēm
0,45 Ls/stundā, kuras Sociālajā dienestā iesniedz pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošās komunālās saimniecības un pašvaldības daiļdārzniece.
V. Pabalsts jubilejās
17. Tiesības saņemt pabalstu Ls 25,00 ir pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām
personām, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95, 100 gadu vecumu un ir saņēmušas
ielūgumu no Sociālā dienesta. 90, 95, 100 gadu jubilejās pabalstu piegādā uz mājām.
18. Pabalstu izmaksā Ropažu novada domes kasē, Sporta ielā 1, uzrādot pasi un ielūgumu.
19. Ja persona veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ pati nespēj ierasties pēc pabalsta, tā
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pilnvaro citu personu. Pilnvarotā persona ar savu pasi, pilnvaru un ielūgumu pabalstu
saņem Ropažu novada domes kasē, Sporta ielā 1.
VI. Pabalsts medikamentu iegādei
Tiesības saņemt pabalstus medikamentu iegādei neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus ar izziņu no ģimenes ārsta:
20.1. 1.grupas invalīdiem Ls 25,00 3 reizes gadā, izņemot 1.grupas invalīdus, kuri saņem īpašas
kopšanas pabalstu saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.921 „Noteikumi par
pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas
kārtība un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība”;
20.2. bērniem invalīdiem (līdz 16 gadu vecumam) Ls 25,00 3 reizes gadā, izņemot bērnus
invalīdus, kuri saņem īpašas kopšanas pabalstu saskaņā ar 13.12.2005. MK noteikumiem
Nr.940 „Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību
un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.
21. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņa pilnvarotā persona vai likumīgais apgādnieks iesniedz
iesniegumu Sociālajā dienestā, klāt pievienojot izziņu no ģimenes ārsta, uzrādot
invaliditātes izziņu.
22. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu un pabalstu izmaksā 2 nedēļu laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas Ropažu novada domes kasē, Sporta ielā 1, vai pārskaita uz
personas norādīto bankas kontu.
20.

VII. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekiem
23. Tiesības saņemt pabalstu Ls 1,50 dienā pārtikas iegādei ir tuberkulozes slimniekiem, kuri
savu pamata dzīves vietu ir deklarējuši pašvaldības administratīvajā teritorijā.
24. Persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un Tuberkulozes un plaušu slimību valsts
aģentūras izsniegtu izziņu.
25. Pabalsts tiek aprēķināts no dienas, kad persona iesniegusi visus dokumentus Sociālajā
dienestā.
26. Pabalstu izmaksā laika periodā, kas ir norādīts Tuberkulozes un plaušu slimību valsts
aģentūras izsniegtajā izziņā, pabalstu izmaksājot 1 reizi mēnesī Ropažu novada domes
kasē, Sporta ielā 1, vai pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu.
VIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada domē.
28. Ropažu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Antons Cibuļskis
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