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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Ērgļu novada Ērgļu pagastā
2017. gada 26. oktobrī

domes sēdes protokols Nr.7, 4.§

Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 6
“Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
1. Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības
pabalsti” 10.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“10.1. pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem,
kas mācās Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādēs”;
2. 10.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“10.2. pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem,
kas apmeklē Ērgļu novada pirmskolas izglītības iestādes”;
3. 18. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“18. pabalstu ēdināšanai Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir
apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā Ērgļu novada vispārējās izglītības iestāžu
klātienes skolniekam”;
4. 19. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“19. pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu
bērniem”;
5. 23. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“23. Pabalstu Ērgļu novada pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par
faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu piešķir izglītojamajam”;
6. 23.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“23.1. pabalsts tiek piešķirts trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu
bērniem”.
7. Papildināt Ērgļu novadā piešķiramo pabalstu sarakstu ar jaunu punktu 10.8.:
“10.8. vienreizējs svētku pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem”;
8. Papildināt Ērgļu novadā piešķiramo pabalstu sarakstu ar jaunu punktu 10.9.:
“10.9. pabalsts aprūpes pakalpojumu pirkšanai vientuļiem pensionāriem un invalīdiem”.
9. Saistošo noteikumu ceturtās sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
“IV Pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem, kas
mācās Ērgļu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
10. Saistošo noteikumu piektās sadaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
“V pabalsts ēdināšanai trūcīgo, maznodrošināto, daudzbērnu un aizbildņu ģimeņu bērniem, kas
apmeklē Ērgļu novada pirmskolas izglītības iestādes”.
11. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu sadaļu “X Vienreizējs svētku pabalsts politiski
represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”, kas nosaka, ka:
“50. Pabalsts tiek piešķirts Ērgļu novada administratīvajā teritorijā pamatdzīves vietu
deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām personām, kurām, atbilstoši valstī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, ir noteikts politiski represētas personas statuss”;
“51. Pabalsts, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, tiek piešķirts un izmaksāts vienu
reizi gadā – uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (18. novembris)”;
“52. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro”;
“53. Pabalsts tiek piešķirts uz personas iesnieguma pamata, kam pievienota apliecības kopija, un
to izmaksā skaidrā naudā vai ieskaita personas bankas kontā”.
12. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu sadaļu “XI Pabalsts aprūpes pakalpojumu
pirkšanai vientuļiem pensionāriem un invalīdiem”, kas nosaka, ka:
“54. Pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu, ka
pakalpojums ir nepieciešams”;
“55. Pabalsta, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, apmērs ir 35,00 euro mēnesī”;
“56. Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja bankas kontā”.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
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Paskaidrojuma raksts
Ērgļu novada pašvaldības domes 2017. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11
Grozījumi Ērgļu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 “Kārtība,
kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti”
Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošo noteikumu ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Saistošo noteikumu ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
sabiedrības pārstāvjiem

Sabiedrības informēšana par grozījumiem
saistošajos noteikumos

Saistošo noteikumu grozījumi precizē
brīvpusdienu
saņēmēju
loku.
Tas
nepieciešams, lai saistošie noteikumi kļūtu
pārskatāmāki un izprotamāki klientiem un
atvieglotu darbu dienesta darbiniekiem.
Ar jaunu sadaļu tiek noteikta jauna
personu grupa, kas saņem pašvaldības
materiālu atbalstu.
Grozījumi
saistošajos
noteikumos
paplašina personu loku, kurām ir tiesības
saņemt
atvieglojumus
ēdināšanas
izdevumu samaksai Ērgļu novada
vispārējās izglītības iestādēs un Ērgļu
novada pirmskolas izglītības iestādēs.
Tiek noteikta jauna personu grupa, kas
saņem pašvaldības atbalstu.
Saistošo
noteikumu
grozījumu
realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi
Ērgļu novada pašvaldības iestādes “Ērgļu
novada pašvaldības sociālais dienests”
gada budžetā.
Grozījumi
saistošajos
noteikumos
neietekmē uzņēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu grozījumu izpildi
nodrošinās Ērgļu novada pašvaldības
sociālais dienests.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts
konceptuāli apspriests Ērgļu novada
pašvaldības domes Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejā.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts
pirms apstiprināšanas publicēts Ērgļu
novada
pašvaldības
mājaslapā
www.ergli.lv.
Saistošie
noteikumi
tiks
publicēti
informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada
Ziņas”, Ērgļu novada pašvaldības
mājaslapā internetā www.ergli.lv un būs
pieejami Ērgļu novada pašvaldības
sociālajā dienestā, administrācijā, novada
pagastu pārvaldēs.
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