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sēdes protokols Nr.17., 12.p.
LĒMUMS Nr.508
Par pašvaldības ikmēneša pabalsta piešķiršanu
*

Aizkraukles novada dome, izskatot Aizkraukles novada pašvaldībā saņemto * (personas kods:
*, deklarētā dzīvesvietas adrese: * , iesniegumu (reģistrēts 28.07.2022. ar Nr.5.10/22/2392) par
pašvaldības ikmēneša pabalsta izmaksāšanu un iesniegumam pievienotos dokumentu
atvasinājumus, konstatēja:
[1] Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības
domes vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu
minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir personai, kura laika posmā no 1990.gada
4.maija līdz 2021.gada 30.jūnijam bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai
pagasta padomes:
1)
priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;
2)
priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš
ieņēmis algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;
3)
priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus
sasaukumus;
4)
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā,
kura izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;
5)
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz
dienai, kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.
Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz
attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1)
sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā
ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par
invalīdu;
2)
nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts
sociālo apdrošināšanu”, izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas,
nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības
pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā
saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3)
nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam”.1
Neretas pagasta padomes 1997.gada 19.marta sēdes protokolā Nr.1 un 2001.gada 16.marta
sēdes protokolā Nr.4 norādītā informācija liecina, ka * divus saukumus ir bijis ievēlēts par Neretas
pagasta priekšsēdētāju.
Vienlaikus no * iesniegumam pievienotās Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2009.gada 27.marta izziņas BN106489
satura konstatējams, ka * no 2009.gada 27.marta (uz beztermiņa laiku) ir atzīts par otrās grupas
invalīdu.
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Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta otrā daļa.

Atbilstoši
publiski
pieejamai
informācijai
(https://www6.vid.gov.lv/SDV,
https://www.lursoft.lv/) * nav reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī * nav reģistrēti
aktuāli amati, kas uzkrāti reģistros par personu. Vienlaikus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Valmieras reģionālās nodaļas 2021.gada 28.decembra lēmumā Nr.21/3124715 norādītā informācija
liecina, ka * par periodu no 2021.gada 23.decembra līdz 2022.gada 22.augustam piešķirts
bezdarbnieka pabalsts.
Ievērojot minēto, konstatējams, ka * no 2022.gada 23.augusta atbilst Pašvaldības domes
deputāta statusa likuma 151.panta panta pirmās daļas 1)punktā un otrajā daļā noteiktajiem
kritērijiem ikmēneša pabalsta divu mēnešalgu apmērā saņemšanai.
[2] Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 “Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes
aprēķināšanu” (redakcijā, kas spēkā no 2021.gada 1.janvāra) 2.punkts noteic, ka minimālā mēneša
darba alga normālā darba laika ietvaros ir 500 euro.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta trešajā daļā noteikts, ja personai
vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai
atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes
pensijas, vecuma pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.
No * iesniegtās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālās nodaļas
2022.gada 4.augusta izziņas Nr.22/2071026 satura konstatējams, ka * saņem invaliditātes pensiju
539,77 EUR apmērā.
Ņemot vērā minēto, * izmaksājamā pabalsta apmērs uz lēmuma pieņemšanas dienu nosakāms
460,23 EUR (500,00 EUR x 2) – 539,77 EUR).
[3] Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta sestajā daļā noteikts, ka Pašvaldība
veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kurai ir
piešķirts un tiek izmaksāts pabalsts un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai
nepieciešamo vecumu. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai
neveic par laikposmu, kurā persona ir nestrādājošs invalīds. Par savlaicīgi neveiktajām valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksām pensiju apdrošināšanai netiek aprēķināta nokavējuma nauda.
Kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju
apdrošināšanai par personu, kura saņem pabalstu, un šo iemaksu apmēru, kā arī kārtību, kādā
reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls, nosaka Ministru kabinets.
Pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksu un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu veikšanu, finansē no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kurā persona
ieņēmusi šā panta pirmajā daļā minētos amatus, vai tā pašvaldība, kas ir attiecīgās pašvaldības
saistību un tiesību pārņēmēja.2
Atbilstoši Apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktam
Aizkraukles novada pašvaldība ir Aizkraukles novadā iekļautās Neretas novada pašvaldības un tās
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta
pirmo, otro, trešo, sesto un septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
un Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 11.08.2022.
atzinumu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE,
Gatis GŪTMANIS, Zane ROMANOVA, Dāvis KALNIŅŠ, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS,
Andris ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Aigars LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš
DAĢIS, Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada
dome NOLEMJ:
1.

2

Piešķirt *, personas kods: *, no 2022.gada 23.augusta ikmēneša pabalstu (starpību starp valstī
noteikto divu minimālo mēnešalgu apmēru un invaliditātes pensijas apmēru), līdz laikam, kad
tiks sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma
pensija.

Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta septītā daļa.
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2.

Pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksāšanu, finansēt no
Aizkraukles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai:
3.1.

izmaksāt šī lēmuma 1.punktā noteikto pašvaldības ikmēneša pabalstu *, to
pārskaitot * norādītajā bankas norēķinu kontā;

3.2.

pirms pabalsta izmaksas ieturēt normatīvajos aktos noteikto iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumu un iemaksāt to vienotajā nodokļu kontā;

3.3.

kontrolēt šī lēmuma 4.punktā noteiktā pabalsta saņēmēja pienākuma izpildi un
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta trešajā daļā noteiktā
izmaksājamā pabalsta apmēra ievērošanu.

4.

Uzdot * līdz katra kārtējā gada 1.oktobrim iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
apliecinājumu par kārtējā gadā izmaksājamās invaliditātes pensijas apmēru pēc veiktās
pensiju indeksācijas.

5.

Jautājumu par pabalsta izmaksāšanas turpināšanu pēc vecuma pensijas piešķiršanai
nepieciešamās vecuma sasniegšanas un vecuma pensijas piešķiršanas izskatīt pēc attiecīgo
dokumentu saņemšanas no *.

6.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Kancelejai lēmumu nosūtīt *.

7.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora
vietniekam Kasparam SNIEDZĪTIM.

8.

Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas
likuma 8.panta otro daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu
kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē
reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

9.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu * ir tiesības viena
mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā pārsūdzēt to atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 189.panta pirmās daļas nosacījumiem.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

Iepriekš sazinoties un vienojoties par tikšanās laiku un vietu.
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