AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.142 (protokols Nr.7, 13.§.)

2010.gada 27.maijā

Saistošo noteikumu Nr.8
„Par garantēto minimālo ienākumu pabalstu
Aizkraukles novadā” pieņemšanu
Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Andrejs BEINĀRS, Juris BENJAVS, Ināra ČEIČA, Ināra
GAILE, Armands KASPARĀNS, Ilga KRAVALE, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis
PADOMS, Vilnis PLŪME, Aina PODVINSKA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Indra
VĪKSNA); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8 „Par garantēto minimālo ienākumu pabalstu
Aizkraukles novadā” (pielikumā).

2.

Nosūtīt saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas (rakstveidā un elektroniskā
veidā) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3.

Ja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma noteiktajā termiņā atzinums
nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā “Domes Vēstis” un izlikt pašvaldības
un Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.

4.

Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Domes Vēstis”.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības Kancelejai.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.Plūme

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
AIZKRAUKLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

Aizkrauklē
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2010.gada 27.maija
lēmumu Nr.142 (protokols Nr.7, 13.§)
GROZĪTI
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 28.februāra
lēmumu Nr.41 (protokols Nr.3, 4.§)
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 30.oktobra
lēmumu Nr.270 (protokols Nr.11, 28.§)

PAR GARANTĒTO MINIMĀLO IENĀKUMU PABALSTU
AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
Ministru Kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1489
”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,
Ministru Kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 6.un 15.punktu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Šie saistošie noteikumi nosaka garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni personām, kuras
ir deklarējušas savu dzīvesvietu Aizkraukles novadā un GMI pabalsta apmēru, kā arī lēmumu
par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
II GARANTĒTAIS MINIMĀLAIS IENĀKUMU LĪMENIS UN PABALSTS
TĀ NODROŠINĀŠANAI

2.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai personai ir 57,00 euro mēnesī, bet valsts
vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam 130,00 euro mēnesī. Papildus pabalsta saņēmējam, kuram visi apgādājamie ir nepilngadīgi,
tiek noteikta piemaksa pie garantētā minimālā ienākumu pabalsta 57,00 euro mēnesī.
(30.10.2013. saistošo noteikumu Nr.2013/27 redakcijā, stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)

3.

Piešķirto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai daļēji vai pilnībā, pēc
vienošanās ar klientu, sociālais dienests var aizstāt ar pabalstu natūrā, samaksājot bērnu
ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, veikt pārskaitījumus komunālo
pakalpojumu apmaksai un citus izdevumus:
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3.1.

ja konstatē, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas
mērķiem, tad izmaksas veidu maina, sākot ar nākamo izmaksas mēnesi;

3.2.

pēc ģimenes (personas) vēlēšanās.
III LĒMUMA PIEŅEMŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

4.

Sociālā dienesta vadītāja, pēc trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanas, 10 darbdienu
laikā pieņem lēmumu par pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai vai par atteikumu to piešķirt,
ja nav ievērotas atbilstošo sociālās palīdzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

5.

Sociālā dienesta vadītājas lēmumu
iesniegumu domes priekšsēdētājam.

6.

Aizkraukles novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
IV

var apstrīdēt Aizkraukles novada domē, iesniedzot

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

8.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2008.gada 28.augusta Aizkraukles
novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par garantēto minimālo ienākumu līmeni
Aizkraukles novadā”.

9.

Par šo saistošo noteikumu izpildi ir atbildīgs Aizkraukles novada Sociālais dienests.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.Plūme
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