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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 75
“Par pabalstiem Raunas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par pabalstiem Raunas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka
Raunas novada domes pabalstu (turpmāk – pabalsti) sniegšanas un saņemšanas kārtību, pabalstu
veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotais termins:
pabalsta pieprasītājs – personas, kas tieši vai ar likumiskā pārstāvja palīdzību vēršas Raunas
novada domes Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālajā dienestā) un lūdz pabalstu.
3. Pabalstu veidi:
3.1. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai;
3.2. apbedīšanas pabalsts;
3.3. svētku pabalsts;
3.4. bērna piedzimšanas pabalsts.

II. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
4. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas
bijusi Raunas novada administratīvā teritorija.
5. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmeņa
apmērā.
6. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu, kā arī
ieslodzījumu vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.
Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, pa kuru pabalsta pieprasītājs ir
sasniedzams; deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas;
pieprasītais pabalsts; vēlamais pabalsta saņemšanas veids (skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu).

7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem vienas darba dienas laikā, kad Sociālājā dienestā
izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
8. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā
pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un to apliecina arī ieslodzījumu vietu pārvaldes izdota izziņa
par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu.
9. Pabalstu izmaksā vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pabalstu izmaksā pabalsta
pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.

III. Apbedīšanas pabalsts
10. Apbedīšanas pabalsts (turpmāk III.nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts par personām, kuru
deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi Raunas novada administratīvā teritorija.
11. Pabalsta apmērs ir 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi).
12. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu un
mirušās personas miršanas apliecības kopija. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods,
tālrunis, pa kuru pabalsta pieprasītājs ir sasniedzams; deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta,
ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas; pieprasītais pabalsts; vēlamais pabalsta saņemšanas veids
(skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu). Pabalstu var saņemt tikai viens pabalsta pieprasītājs.
13. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts vienas darba dienas laikā, kad Sociālājā
dienestā izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
14. Pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas pabalsta pieprasītājam skaidrā
naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu. Pabalsts pēc Sociālā
dienesta darbinieka atzinuma var tikt pārskaitīts apbedīšanas firmai, kura veic mirušās personas
apbedīšanu.
15. Gadījumā, ja mirušai personai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu,
Sociālais dienests organizē mirušās personas apbedīšanu ar apbedīšanas firmas starpniecību.

IX. Svētku pabalsts
16. Tiesības saņemt svētku pabalstu (turpmāk IX.nodaļa – pabalsts) ir personām, kuras sasniegušas
75, 80,85, 90, 95 un 100 gadu vecumu.
17. Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).
18. Pabalstu piešķir Sociālais dienests, balstoties uz datu bāzēs pieejamo informāciju par Raunas
novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Raunas novada ilgdzīvotājiem.

X. Bērna piedzimšanas pabalsts
19. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu (turpmāk XII.nodaļā – pabalsts) ir vienam no
jaundzimušā vecākiem vai 25.2. un 25.3.apakšpunktos minētām personām, pie nosacījuma, ka abu
vecāku, aizbildņa vai audžuģimenes deklarētā dzīves vieta ir Raunas novada administratīvā teritorija.
20. Pabalsta apmērs ir 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) par katru jaundzimušo bērnu, kura
deklarētā dzīves vieta ir Raunas novada administratīvā teritorija.
21. Pabalsts ir ir vienreizējs.
22. Ja tikai vienam no bērna vecākiem vai 25.2. un 25.3.apakšpunktos minētām personām
deklarētā dzīves vieta ir Raunas novada administratīvā teritorija, pabalstu piešķir 50% apmērā no
21.punktā. noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo, kura deklarētā dzīves vieta ir Raunas
novada administratīvā teritorija. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā deklarētā dzīves vieta ir
Raunas novada administratīvā teritorija, pabalstu piešķir pilnā apmērā.
23. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc bērna piedzimšanas
jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods,
tālrunis, pa kuru pabalsta pieprasītājs ir sasniedzams; deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta,

ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas; pieprasītais pabalsts; vēlamais pabalsta saņemšanas veids
(skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu).
24. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts piecu darba dienu laikā, kad Sociālajā dienestā
izvērtēšanai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
25. Pabalstu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas:
25.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem;
25.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākam;
25.3.vienam no audžuģimenes vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
26. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki, vai citas
25.2. un 25.3.apakšpunktos minētās personas bērnu faktiski nekopj un neaudzina. Šādā gadījumā
Sociālā dienesta speciālisti apseko dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu, kuru pievieno
dokumentiem.
27. Pabalsts netiek piešķirts:
27.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;
27.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē;
27.3. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu ir saņemts citā pašvaldībā;
27.4. gadījumos, kad pabalsta pieprasītāji neatbilst 20.punktā vai 23.punktā noteiktajām prasībām.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
28. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu persona var
apstrīdēt Raunas novada domē lēmumā (administratīvais akts) norādītjā termiņā un kārtībā. Ja
administratīvajā aktā nav norādīts kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, tad to var apstrīdēt Raunas
novada domē viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas. Raunas novada domes
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā administratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā. Ja
administratīvajā aktā nav norādīts, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, tad to var pārsūdzēt
Administratīvajā tiesā viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas

XII. Noslēguma jautājumi
29. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Raunas novada domes 2010.gada
24.marta saistošie noteikumi Nr. 15 “Par pašvaldības pabalstiem Raunas novadā” (Prot.Nr. 3, p.4).
30. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.
Raunas novada domes
priekšsēdētājas vietnieks

Aivars Damroze

Raunas novada domes saistošo noteikumu Nr. 75
“Par pabalstiem Raunas novadā "
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi “Par pabalstiem Raunas novadā” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43. panta trešo daļu

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Raunas novada domes pabalstu
(turpmāk – pabalsti) sniegšanas un saņemšanas kārtību, pabalstu
veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzības kārtību.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz
pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti laikrakstā
„Raunas novada vēstis”, kā arī Raunas novada domes mājas lapā
www.rauna.lv.
6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms.
ar privātpersonām

