Noteikumi Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 2010.gada
23.februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.4 §
7.3.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 27.10.2020.

Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
7.punktu, 43. panta trešo daļu un Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta trešo un ceturto daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību Ādažu novada
iedzīvotāja nāves gadījumā.

2.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ādažu novada domes Sociālais dienests.
II. Pabalsta apmērs

3.

Pabalsta apmērs ir 500,00 euro, ja nav saņemts apbedīšanas pabalsts no Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (turpmāk tekstā – VSAA).
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.30/2020)

4.

Ja saņemtais apbedīšanas pabalsts no VSAA ir mazāks par 285,00 euro, tiek segta
iztrūkstošā summa līdz 500,00 euro, bet ne mazāk kā 100,00 euro apmērā.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.30/2020)

4.1 Personai, kurai nav tiesību uz citu šajos noteikumos paredzēto apbedīšanas pabalstu,
piešķir 100,00 euro.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2015)
5.

Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu novada domes pamatbudžeta.
III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

6.

Pabalstu piešķir, ja mirušā pamatdzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ādažu novadā.

6.¹ Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.17/2019)
7.

Pabalsts personai, kura organizē apbedīšanu tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitīts
uz personas bankas kontu.

8.

Pēc personas lūguma pabalsts var tikt pārskaitīts uzņēmumam, kas organizē mirušās
personas apbedīšanu.
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9.

Lai saņemtu pabalstu, personai, kura organizē apbedīšanu, jāiesniedz Ādažu novada
domes Sociālajā dienestā vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
šādi dokumenti:
9.1. iesniegums pabalsta saņemšanai (pielikums);
9.2. miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
9.3. izziņa no VSAA par to, vai par mirušo personu ir saņemts apbedīšanas pabalsts, kā
arī par izmaksāto summu, ja tiek pieprasīts Noteikumu 3. un 4.punktā noteiktais
pabalsts;
9.4. rēķins par apbedīšanas pakalpojumiem, ja mirušā apbedīšanu organizē juridiska
persona.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 27.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.17/2019)

10. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā no
punktā 9. minēto dokumentu iesniegšanas.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada domes administratīvo
aktu strīdu komisijā.
12. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
13. Noteikumi stājās spēkā ar 2010. gada 1. aprīli.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs

N.Breidaks
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Pielikums
Ādažu
novada
domes
2010.gada
23.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.4 “Saistošie noteikumi par Ādažu
pašvaldības
pabalstu
personas
apbedīšanai”

__________________________________
vārds uzvārds

___________________-_______________
personas kods

__________________________________
deklarētās dzīvesvietas adrese

__________________________________
tālruņa Nr.

IESNIEGUMS
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”, lūdzu piešķirt
vienreizējo apbedīšanas pabalstu.
Mirušā persona __________________________________________________________________.
(vārds, uzvārds, personas kods)

Pabalstu lūdzu pārskaitīt:
uz kontu Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam_______________________________________.
(norādīt pakalpojuma sniedzēju)

Esmu informēts, ka iesniegumā norādītie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai
nodrošinātu pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. Ar
informāciju par manām, kā datu subjekta, tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi var
iepazīties Ādažu novada pašvaldības dokumentā “Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes
privātuma politika”, kas pieejama Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ādažu
novada Sociālajā dienestā un tīmekļvietnē www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/privatuma-politika/.
Iesniegumam pievienoju (atzīmēt ar krustiņu):
1 ) miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu)
2) Izziņu no VSAA
3) rēķinu par apbedīšanas pakalpojumiem.

______._______________
(datums)

____________________
(paraksts)
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