APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 24.03.2016.
lēmumu (prot. Nr.4, 5.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2016.gada 24.martā

Nr.11
(prot. Nr.4, 5.§.)

Par atvieglojumiem higiēnas
pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka personu loku, kam ir tiesības saņemt higiēnas pakalpojuma, kas
ietver dušas apmeklējumu vai pirts apmeklējumu, atvieglojumus, atvieglojuma apmēru un
saņemšanas kārtību.
2. Atvieglojumu higiēnas pakalpojumam ir tiesības saņemt:
2.1. personai, kurai noteikta invaliditāte;
2.2. personai, kura saņem vecuma pensiju;
2.3. trūcīgai vai maznodrošinātai personai;
2.4. daudzbērnu ģimenei;
2.5. politiski represētai personai.
3. Saistošo noteikumu 2.punktā minētos atvieglojumus ir tiesības saņemt personām, kuras
savu dzīvesvietu deklarējušas Tukuma novadā.
II. Atvieglojuma apmērs
4. Izmantojot higiēnas pakalpojumu, saistošo noteikumu 2.punktā noteiktās personas, saņem
atvieglojumu 1,50 euro apmērā no pakalpojuma sniedzēja noteiktās maksas par pakalpojumu, par
vienu higiēnas pakalpojuma saņemšanas reizi.
III. Atvieglojuma saņemšanas kārtība
5. Atvieglojumu piemēro higiēnas pakalpojumam, kuru nodrošina pakalpojuma sniedzējs, ar
kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par higiēnas pakalpojuma nodrošināšanu.
6. Lai saņemtu atvieglojumu, persona pakalpojuma saņemšanas vietā uzrāda dokumentu, kas
pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāru apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) izziņu, politiski represētās personas apliecību, invaliditātes apliecību, Latvijas Goda
ģimenes apliecību “3 + Ģimenes karte”).
Domes priekšsēdētājs
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Pielikums
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Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma
novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzībuhigiēnas pakalpojumu pieejamību personām, kurām noteikta invaliditāte,
personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu, represētām personām,
trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis: noteikt atvieglojuma higiēnas
pakalpojumiem, apmēru, saņemšanas kārtību, personu loku, kam ir
tiesības uz atvieglojumu.
Līdzekļi higiēnas pakalpojumu atvieglojumu nodrošināšanai ir plānoti
saskaņā ar Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem par Tukuma
novada pamatbudžetu un speciālo budžetu attiecīgajā gadā.

Projekts šo jomu neskar.
Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana,
izpildes administrēšana un pārsūdzība.
Nav organizētas.

Ē.Lukmans

