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Pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējumam

kanalizācijas pieslēgumu izbūvei

Šajā numurā:

Pretendentam, kurš atbilst kādam no 16. punkta apakašpunktos minētajiem
kritērijiem, viena nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas
sistēmai nodrošina pašvaldība.
Pretendentam līdzfinansējumu nepiešķir, ja ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības
noteikumu pārkāpumi vai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībā DzKS.
Līdzfinansējuma piešķiršanas kār- šuma pieslēgšanai centralizētajai kapašvaldības administrācijas
tību nosaka Iecavas novada domes nalizācijas sistēmai ir tiesīgas saņemt
Komunikācijas nodaļa
Lai sekmētu nekustamo īpašumu
pieslēgšanu centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, Iecavas
novada pašvaldība no 15. aprīļa
līdz 17. maijam (ieskaitot)
aicina pieteikties pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.

2017. gada 12. septembra saistošie
noteikumi Nr. 12 «Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (pilns
noteikumu teksts lasāms pašvaldības
tīmekļa vietnē www.iecava.lv).
Līdzfinansējumu nekustamā īpa-

AKTUĀLI

fiziskas personas, kuru dzīvesvieta
deklarēta Iecavas novada administratīvajā teritorijā (vismaz vienu gadu
pirms pieteikuma iesniegšanas), un
dzīvokļu īpašnieku kopības pašvaldības teritorijā esošam īpašumam.

2.lpp.

3.
Jaunā
redakcijā 4.
apstiprināti
saistošie
noteikumi
«Par
sociālajiem
pabalstiem»
Cienījamie lasītāji
un publicējamo materiālu
iesniedzēji!
Nākamais kārtējais
«Iecavas Ziņu»
numurs iznāks 7. maijā.

Palielināts svētku pabalsts politiski represētajām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
30. martā Iecavas novada dome vienbalsīgi ir apstiprinājusi
grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 20 «Par svētku
pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem».
18. februārī pašvaldībā tika saņemts deputāta Jura Krieva
iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju pašreizējo pabalsta apmēru
70 eiro palielināt par 30 eiro. Citu pašvaldību pieredze rāda, ka pabalsta apmērs ir lielāks (aptuveni 100 eiro), tāpēc dome ir nolēmusi
palielināt līdzšinējo pabalstu.
Aptuvenais šī pabalsta saņēmēju skaits Iecavas novadā ir
50 personas. Stājoties spēkā saistošo noteikumu izmaiņām, papildus pašvaldības budžetā nepieciešams paredzēt 1500 eiro.

Iecavas novada domes 2021. gada saistošie noteikumi Nr. 5
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 20 «Par svētku pabalstu politiski
represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»
APSTIPRINĀTI ar Iecavas novada domes
30.03.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr.6, 7.p.)

Izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 43. panta trešo daļu

Iecavas novada dome nolemj izdarīt 13.12.2016. saistošajos noteikumus Nr. 20 «Par
svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem» (prot. Nr. 14, 25. p.), šādus grozījumus: 1. Noteikumu 4. punktā skaitli
«70» aizstāt ar skaitli «100».
Priekšsēdētājs A. Mačeks

2021. gada 15. aprīlī 2.
1.lpp.
PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMS: 10 eiro par vienu garuma metru
pieslēguma izbūvei, 30 eiro par vienu
skataku, bet ne vairāk kā 750 eiro par
pieslēgumu. Apmēra ierobežojums var
tikt palielināts līdz 1500 eiro gadījumā,
ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs
izmantot vēl ne mazāk kā divi noteikumu prasībām atbilstoši nekustamie
īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās fiziskās personas nekustamo
īpašumu.
PRETENDENTS LĪDZFINANSĒ
JUMA SAŅEMŠANAI IESNIEDZ:
• iesniegumu;
• nekustamā īpašuma piederību
apliecinošu dokumentu. Dokumenta
kopija, uzrādot oriģinālu, iesniedzama,
ja dokumentu nevar iegūt pati pašvaldība;
• dzīvokļu īpašnieku kopība
iesniedz dokumentu (kopīpašnieku lēmumu/protokolu), no kura izriet, ka
atbilstoši normatīvo aktu prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūves
nepieciešamību un noteiktas personas
pilnvarojumu iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt
līgumus par pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
• Būvniecības likumā noteikto dokumentāciju, kā arī dokumentus, kas
apliecina projektēšanas darbu apmaksu, un sertificēta būvinženiera apstiprinātu būvdarbu tāmi.
Izvērtējot pretendenta pieteikumus, TIEK DOTA PRIEKŠROKA
tiem pretendentiem, kuri atbilst
kādam no saistošo noteikumu
16. punktā minētajiem kritērijiem:
• ir piešķirts trūcīgās personas statuss;
• ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss;
• ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, ar
nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Iecavas novada administratīvajā teritorijā;
• pretendentam ir apgādājamais ar
1. vai 2. grupas invaliditāti;
• 1. vai 2. grupas invaliditāte;
• politiski represēta persona;
• Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
• Afganistānas kara dalībnieks;
• Nacionālās pretošanās kustības
dalībnieks;
• vientuļais pensionārs, kuram nav
bērnu un citu apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums.
PRETENDENTAM LĪDZFINANSĒJUMU NEPIEŠĶIR, JA:
• ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Iecavas novadā;
• pretendentam piederošajā nekustamajā īpašumā Iecavas novadā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;
• ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībā – SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība», izņemot tad, ja starp pretendentu un pašvaldību un/vai pašvaldības kapitālsabiedrību ir noslēgta
rakstiska vienošanās par labprātīgu
parāda atmaksu.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:
• pa pastu, nosūtot parakstītu
pieteikumu SIA «Dzīvokļu komunālā
saimniecība» Edvarta Virzas ielā 21a,
Iecavā, Iecavas novadā, LV-3913,

norādot uz aploksnes «Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai»;
• aploksnē ievietotu parakstītu
pieteikumu ievietojot pasta kastē pie
SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība»

ieejas Edvarta Virzas ielā 21a;
• elektroniski, pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi:
udens@iecavasdzks.lv.

3. 2021. gada 15. aprīlī

Jaunā redakcijā apstiprināti saistošie noteikumi
«Par sociālajiem pabalstiem»
Šī gada 30. martā Iecavas
novada dome ir apstiprinājusi
saistošos noteikumus Nr. 4
«Par sociālajiem pabalstiem».
Līdz šim spēkā esošie saistošie
noteikumi «Par pabalstu piešķiršanu sociālajai palīdzībai» (prot. Nr. 4,
17. p.) pieņemti 2016. gada 8. martā. Kopš 2016. gada minētie saistošie noteikumi nav grozīti, taču
normatīvie akti, kas regulē sociālo
jomu, tai skaitā arī normatīvie akti,
uz kā pamata izdoti saistošie noteikumi, ir grozīti vai pieņemti jaunā
redakcijā.
2021. gada februāra Veselības
un sociālo jautājumu komitejas
sēdē pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests»
vadītāja informēja deputātus par
nepieciešamajām izmaiņām saistošajos noteikumos. Ņemot vērā
to, ka spēkā esošajos noteikumos
ir nepieciešams veikt ievērojamu
apjomu izmaiņu, komiteja lēma
atbalstīt vadītājas ierosinājumu
izstrādāt saistošos noteikumus
jaunā redakcijā.
Saistošie noteikumi nosaka
Iecavas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus,
apmērus un saņemšanas kārtību,
kā arī to personu loku, kurām ir
tiesības saņemt šajos noteikumos
paredzētos pabalstus.
Likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 7. punkts
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību/sociālo aprūpi (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos,
bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, bezpajumtnieku nodro-

no «Iecavas Ziņu» arhīva

Dzirnavu ielā 1 klienti var saņemt
Iecavas novada Sociālā dienesta un pašvaldības
aģentūras «Iecavas veselības centrs» pakalpojumus.

šināšana ar naktsmītni u. c.).
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka
Ministru kabinets un pašvaldību
domes.
Likuma «Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu
risināšanā»
25. panta pirmā daļa nosaka,
ka pašvaldībai ir tiesības domes
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā maksāt
dzīvokļa pabalstu personām, kas
denacionalizētā vai likumīgajam
īpašniekam atdotā mājā lieto dzīvojamo telpu, kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjauno-

šanai. Pašvaldības dome saistošajos noteikumos var noteikt arī
citas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa
pabalstu.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi: pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts; pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika
dienas vispārizglītojošās skolās; pabalsts medicīnas pakalpojumiem un pabalsts uzturam
natūrā.
Tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus ir klientam, kuram ir

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss
un kura deklarētā dzīvesvieta
(arī faktiskā) ir Iecavas novada administratīvā teritorija.
Saistošajos noteikumos paredzētie pabalsti tiks izmaksāti atbilstoši pašvaldības budžetā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem.
Institūcija, kurā persona var
vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Iecavas novada pašvaldība.
Saistošie noteikumi «Par sociālajiem pabalstiem» stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas likuma «Par pašvaldībām»
45. panta piektajā daļā noteiktajā
kārtībā.

Iecavas novada domes 2021. gada saistošie noteikumi Nr. 4

PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM
APSTIPRINĀTI
ar Iecavas novada domes 30.03.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 6, 6. p.)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta otro daļu, 36. panta sesto daļu, likuma «Par
pašvaldībām» 43. panta trešo daļu un likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. panta pirmo daļu

I. VISPĀRĪGIE
JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka
Iecavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus
un saņemšanas kārtību, kā arī to
personu loku, kurām ir tiesības sa-

ņemt šajos noteikumos paredzētos
pabalstus.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. izdevumus
apliecinoši
dokumenti – kases čeks, stingrās
uzskaites kvīts vai faktūrrēķina
oriģināls, kurā norādīts sociālās

2021. gada 15. aprīlī 4.
palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs
un kuri izsniegti ne agrāk kā
pirms trīs mēnešiem;
2.2. līdzdarbības
pienākums – personas problēmu risināšanas prasmju attīstīšana, lai
uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.
3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus ir klientam, kuram ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss
un kura deklarētā dzīvesvieta
(arī faktiskā) ir Iecavas novada
administratīvā teritorija (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).
4. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi:
4.1. garantētā
minimālā
ienākuma pabalsts;
4.2. dzīvokļa pabalsts;
4.3. pabalsts bērnu uzturam pirmsskolas izglītības iestādēs un pilna laika dienas vispārizglītojošās skolās;
4.4. pabalsts medicīnas pakalpojumiem;
4.5. pabalsts uzturam natūrā.

II. PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS,
SAŅEMŠANAS UN
PĀRTRAUKŠANAS
KĀRTĪBA

5. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus piešķir Iecavas novada pašvaldības iestāde
«Iecavas novada Sociālais dienests» (turpmāk – Sociālais dienests).
6. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai
pabalsta pieprasītājs Sociālajam
dienestam iesniedz iesniegumu,
norādot vēlamā pabalsta veidu,
kā arī normatīvajos aktos par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu paredzētos dokumentus. Nepieciešamības gadījumā lēmuma pieņemšanai Sociālais dienests var
pieprasīt iesniegt papildus citus
dokumentus.
7. Sociālais darbinieks nepieciešamības gadījumā nosaka
līdzdarbības pienākumu veikšanu ar katru pilngadīgo pabalsta
saņēmēju. Atbilstoši līdzdarbības pienākumiem, ne retāk kā

ik pēc trīs mēnešiem sociālais
darbinieks sadarbībā ar mājsaimniecībā dzīvojošām personām novērtē mājsaimniecības
sociālās situācijas izmaiņas.
8. Sociālā dienesta speciālisti, veicot klienta sniegto datu
apstrādi pašvaldības sociālās
palīdzības
administrēšanas
elektroniskajā sistēmā, pārbauda klienta sniegtās ziņas.
9. Klientam pirmo reizi vēršoties pēc palīdzības Sociālajā
dienestā, dienesta speciālists
nepieciešamības gadījumā novērtē dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par klienta apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta
abas puses.
10. Sociālais dienests mēneša laikā pēc saistošo noteikumu
6. punktā minēto dokumentu
saņemšanas pieņem lēmumu
par pašvaldības sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai
par atteikumu piešķirt sociālās
palīdzības pabalstu.
11. Sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu klients saņem piecu darba dienu laikā
pēc Sociālā dienesta lēmuma
pieņemšanas.
12. Pabalsta
piešķiršana
var tikt atkārtoti izvērtēta, ja
Sociālā dienesta speciālists konstatē, ka klienta materiālais stāvoklis ir uzlabojies.

III. GARANTĒTĀ
MINIMĀLĀ IENĀKUMA
PABALSTS

13. Garantētā
minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts), atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
piešķir pabalsta pieprasītājam,
kurš atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam un kurš ir gatavs līdzdarboties savas sociālās
situācijas uzlabošanā.
14. GMI pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā kārtējā mēnesī, ja pabalsta pieprasītājs ir
izteicis gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā.

IV. DZĪVOKĻA
PABALSTS

15. Pabalstu piešķir:
15.1. trūcīgai mājsaimniecībai;
15.2. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras ienākumu
slieksnis pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz par pabalsta

pieprasītāju – pirmo personu –
327,00 euro un 229,00 euro par
katru nākamo mājsaimniecības
locekli.
16. Pabalsta
apmērs
ir
22,00 euro mēnesī.
17. Dzīvokļa pabalstu piešķir
no tā mēneša, kurā pabalsts
pieprasīts.
18. Piešķirto pabalsta summu pārskaita klienta pakalpojuma sniedzējam vai izmaksā
skaidrā naudā, vai pārskaita sociālās palīdzības prasītāja kontā.
19. Mājsaimniecībai, kas lieto vienu dzīvokli (namīpašumu),
tiek piešķirts viens pabalsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts
tiek dalīts proporcionāli nekustamā īpašuma domājamām daļām.

V. PABALSTS
BĒRNU UZTURAM

20. Pabalstu piešķir trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības bērniem, kuri nav
valsts apgādībā un kuri mācās
pirmsskolas,
vispārizglītojošās pilna laika profesionālajās
vidējās izglītības iestādēs un
arodskolās.
21. Pabalstu bērnu uzturam pārskaita uz izglītības
iestādes kontu.

VI. PABALSTS
MEDICĪNAS
PAKALPOJUMIEM

22. Pabalstu, iesniedzot izdevumus apliecinošu dokumentu,
medicīnas pakalpojumiem piešķir:
22.1. personai ar funkcionēšanas ierobežojumiem/ ar invaliditāti;
22.2. pensionāram;
22.3. trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības bērnam.
23. Pabalsta apjoms ir:
23.1. zobu protezēšanas un
zobārstniecības pakalpojumiem
vienu reizi piecos gados, bet ne
vairāk kā 145,00 euro;
23.2. briļļu iegādei vienu reizi divos gados, bet ne vairāk kā
60,00 euro;
23.3. ārstēšanās izdevumiem
(izņemot medikamentu iegādei)
slimnīcā vai dienas stacionārā - 80% apmērā, nepārsniedzot
155,00 euro gadā;
23.4. dzirdes aparāta iegādei
pabalsts ir 50% apmērā no līdz-

dalības maksājuma.

VII. PABALSTS
UZTURAM NATŪRĀ

24. Pabalsts uzturam ir paredzēts personas/ģimenes (mājsaimniecības) pamatvajadzību
nodrošināšanai un ietver pabalstu zupas virtuves izmantošanai. Tas ir pabalsts natūrā un
tiek piešķirts uzskaites talonu
veidā, pamatojoties uz personas
individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanu.
25. Tiesības saņemt pabalstu uzturam ir:
25.1. trūcīgai mājsaimniecībai;
25.2. mājsaimniecībai, kura
nonākusi krīzes situācijā;
25.3. vientuļai maznodrošinātai pensijas vecuma personai;
personai bez noteiktas dzīvesvietas, kura nespēj nodrošināt
pamatvajadzības (neiesniedzot
iztikas līdzekļu deklarāciju un
pēc sociālā darbinieka izvērtējuma).
26. Uzskaites talonus izsniedz Sociālā dienesta speciālists.
27. Izsniegto talonu uzskaiti
katru mēnesi veic Sociālā dienesta speciālists.
28. Izlietotos līdzekļus par
sniegto pakalpojumu pārskaita
pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Sociālā dienesta un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
noslēgto līgumu.

VIII. NOSLĒGUMA
JAUTĀJUMI

29. Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, lēmumā norādot atteikuma
iemeslu, apstrīdēšanas termiņu
un kārtību.
30. Atzīt par spēku zaudējušiem Iecavas novada domes
2016. gada 8. marta saistošos
noteikumus Nr. 4 «Par pabalstu
piešķiršanu sociālajai palīdzībai» (prot. Nr. 4, 17. p.).
Priekšsēdētājs A. Mačeks

Saziņai ar
IECAVAS NOVADA
SOCIĀLO DIENESTU
tālrunis:
63942241; 63942240
e-pasts:
socdienests@iecava.lv

Bezmaksas informatīvais izdevums «Iecavas Ziņas» iznāk vienu reizi mēnesī
(var iznākt biežāk, ja publicē tikai pašvaldības izdotus tiesību aktus un to skaidrojumus).

Izdevējs – IECAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Skolas iela 4-40
Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Saziņa ar Komunikācijas nodaļu par materiālu iesniegšanu publicēšanai un izdevuma izplatīšanu:
rakstot e-pastā: avize@iecava.lv vai zvanot pa tālr. 26442201; 63941299.
Sagatavots drukai AS «DRAGONARA BALTICA». Metiens 900 eks.
Informatīvā izdevuma numuri internetā - tīmekļvietnē www.iecava.lv.

