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1.Pielikums
Apstiprināti ar
Vārkavas novada domes
28.03.2013. lēmumu (protokols Nr.9/1)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.56
GROZĪJUMI 2010.GADA 23.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS VĀRKAVAS
NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 “PAR PAPILDUS MATERIĀLO
PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.,4.daļu
1. Izdarīt Vārkavas novada domes 2010.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „PAR
PAPILDUS MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ” šādus grozījumus:
papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu ar 2.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

1.1.

2.6. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras
1.2.

papildināt saistošos noteikumus ar jaunu V3 nodaļu šādā redakcijā:

„ V3. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras
5 1.Vienreizējais materiālais pabalsts tiek piešķirts transporta pakalpojumu kompensācijai
klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra, neizvērtējot personas materiālo
stāvokli.
532.Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus
pirms pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
533.Pabalsta apmērs ir līdz Ls 50 (piecdesmit lati un 00 santīmi) gadā personai saskaņā ar
sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas.
53 4. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:
1) Iesniegums no klienta;
2) Ārsta izziņu (forma 027/u) par hemodialīzes procedūras nepieciešamību.
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2. „Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja

Antra Vilcāne

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.56
„GROZĪJUMI 2010.GADA 23.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS VĀRKAVAS
NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
„PAR PAPILDUS MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta Vārkavas novada administratīvajā teritorijā ir
nepieciešamības pamatojums iedzīvotāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ ir jāveic
hemodialīzes procedūras, un tās ir trīs reizes nedēļā.
Tā ir alternatīva nieru pārstādīšanas operācijai.
Vārkavas novada dome ir izstrādājusi saistošo
noteikumu projektu, ar mērķi materiāli atbalstīt
Vārkavas
pašvaldībā
deklarējušās
personas,
neizvērtējot to materiālo stāvokli, kurām šī procedūra
ir nepieciešama.
2. Īss Saistošo noteikumu
2.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
projekta satura izklāsts
trešo daļu pašvaldību domes var pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;
2.2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta 3.daļa nosaka, ja ir apmierināts
pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc
pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība,
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no
pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus
ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai,
savukārt 4.daļa nosaka, ka trešajā daļā minēto pabalstu
veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības
saistošajos noteikumos;
2.3. Saistošo noteikumu V3 nodaļa nosaka pabalsta
apmēru un piešķiršanas kārtību personām, kurām
nepieciešamas hemodialīzes procedūras.
3. Saistošo noteikumu projekta Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiek plānoti
plānotā ietekme uz
papildus nepieciešamie pašvaldības budžeta līdzekļi Ls
pašvaldības budžetu
100 apmērā.
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
Nav attiecināms
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta Personām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
iespējamā ietekme uz
jāiesniedz iesniegums Vārkavas novada Sociālajā
administratīvajām
dienestā.
procedūrām
6. Informācija par
Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā avīzē
konsultācijām ar
“Ozolupe” un mājas lapā internetā www.varkava.lv.
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu
Domes priekšsēdētāja
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