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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2011.gada 30.novembrī

Nr. 19
(protokols Nr.14, punkts Nr.3)
Ar grozījumiem:
27.02.2013. saistošie noteikumi Nr.4; protokols Nr.3, punkts Nr.2
29.05.2013. saistošie noteikumi Nr.15; protokols Nr.8, punkts Nr.6

PAR VIENREIZĒJO PABALSTU APBEDĪŠANAS IZDEVUMU
SEGŠANAI
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

1.
Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka vienreizēja
pašvaldības pabalsta apbedīšanas izdevumu segšanai (turpmāk tekstā –
apbedīšanas pabalsts) pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību
un apmēru.
1.2. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu
personas miršanas gadījumā.
2.
Pabalsta apmērs
2.1. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs tiek noteikts katru gadu ar Lielvārdes
novada domes saistošajiem noteikumiem par Lielvārdes novada pašvaldības
budžetu.
2.2. Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts no Lielvārdes novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4 un 29.05.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.15)

3.
Pabalsta pieprasīšanas un izmaksas kārtība
3.1. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies
mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta
pirms miršanas vismaz divpadsmit mēnešus ir bijusi Lielvārdes novada
administratīvā teritorija.
3.1.1. Gadījumā, ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku vai personas,
kura uzņemtos apbedīšanu, Lielvārdes novada pašvaldības sociālais

dienests organizē personas apbedīšanu un, pamatojoties uz Lielvārdes
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības
sociālajiem pabalstiem, sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, naudu
pārskaitot apbedīšanas firmai, kas sniedz šo pakalpojumu.
3.2. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Lielvārdes novada Dzimtsarakstu
nodaļā uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
3.2.1. iesniegumu;
3.2.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja miršana reģistrēta
citā dzimtsarakstu nodaļā);
3.2.3. (svītrots ar 27.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4)
3.3. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot ziņas par
mirušo personu Iedzīvotāju reģistra datu bāzē, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas pieņem lēmumu par
apbedīšanas pabalsta izmaksāšanu.
3.3.1. Ja apbedīšanas pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, norādot pamatojumu un
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
3.3.2. Apbedīšanas pabalstu nepiešķir, ja šāda veida pabalsts ir saņemts
citā Latvijas Republikas pašvaldībā.
3.4. Apbedīšanas pabalstu izmaksā:
3.4.1. Lielvārdes novada pašvaldības kasē;
3.4.2. Pārskaita uz pieprasītāja kontu bankā (pieprasītājam jāiesniedz
iesniegums, kurā norādīti bankas rekvizīti).
3.5. Apbedīšanas pabalstu var saņemt 1 (viena) mēneša laikā no miršanas
fakta reģistrācijas vai lēmuma par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu
pieņemšanas dienas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

4.
Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
persona viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas var apstrīdēt Lielvārdes
novada domē.
5.
Noslēguma jautājumi
Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.lielvarde.lv..
5.2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
5.1.

Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

