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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA SAISTOŠIE 

NOTEIKUMI Nr. 9 

 

„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Pāvilostas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto un  

piekto daļu, likumu „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo 

daļu,  un Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu 

Ministru kabineta 2005.gada 

15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 27., 30, 31. un 31¹.punktiem 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 
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I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada palīdzības pabalstu  

     veidus, apmērus, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos 

pabalstus. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Pāvilostas novada sociālās palīdzības sistēmu, kas 

nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām), 

lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto 

izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

3. Pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada  

     pašvaldības administratīvajā teritorijā vai par viņu bērniem pēc faktiskās dzīvesvietas 

Pāvilostas novadā, ja bērni dzīvo kopā ar vienu vai abiem vecākiem. 
4. Ģimenei (personai) pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu samaksāt 

pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

5. Sociālās palīdzības pabalstu veidi: 

5.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

5.2. dzīvokļa pabalsts; 

5.3. vienreizējs pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā; 

5.4. apbedīšanas pabalsts; 

5.5. pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības  

 palikušiem bērniem; 

5.6. atvieglojumu piešķiršanu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs; 

5.7. pabalsts mācību gada uzsākšanai; 

5.8. pabalsts veselības aprūpei; 

5.9. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai; 

5.10. pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;  

5.11. pabalsts neparezētu situāciju un apstākļu risināšanai;    

5.12. pabalsts aprūpei mājās;    

5.13. pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei ;    

5.14. pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;    

5.15. pabalsts represētām personām;   

5.16.  pabalsts  pasākumam Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērniem un ilgstošās 

sociālās institūcijas iemītniekiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu  

    pieņem Pāvilostas novada pašvaldības iestāde „Pāvilostas novada Sociālais 

dienests”(turpmāk –Sociālais dienests). 

 

II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

7. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ģimenei (personai) tiek 

aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. 

 

 

III. Dzīvokļa pabalsts 

 

8. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts dzīvokļa vai dzīvojamās mājas (turpmāk 

- mājoklis) uzturēšanas izdevumu segšanai, kas saistīti ar mājokļa lietošanu, neatkarīgi no 

citiem saņemtajiem pašvaldības pabalstiem. Mājokļa uzturēšanas izdevumi ir maksa par 



 

apsaimniekošanu, īri un pakalpojumiem (apkuri, malkas iegādi, ūdensapgādi, kanalizāciju 

un atkritumu izvešanu, saskaņā ar komunālā uzņēmuma izrakstīto rēķinu). 

9. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras atbilst 

trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/ personas statusam, nestrādājošiem vientuļiem 

pensionāriem un I un II grupas personām ar invaliditāti uz trūcīgās vai maznodrošinātās 

ģimenes (personas) statusa laiku. 
10. Dzīvokļa pabalsta apmērs:  

10.1. ģimenēm ar bērniem, kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir 

līdz EUR 57,00, pabalsta apmērs ir EUR 100,00; 

10.2. ģimenei (personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir līdz 

EUR 57,00, pabalsta apmērs ir EUR 80,00; 

10.3. ģimenēm(personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no 

EUR 58,00 līdz EUR 92,00, pabalsta apmērs ir EUR 60,00; 

10.4. ģimenēm(personai), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir no 

EUR 93,00 līdz EUR 128,06, pabalsta apmērs ir EUR 43,00; 

10.5. I vai II grupas personām ar invaliditāti pabalsta apmērs ir EUR 71.00; 

10.6. maznodrošinātām ģimenēm(personām), kuras ienākumi mēnesī uz vienu 

ģimenes locekli ir EUR 218.00, pabalsta apmērs ir EUR 50.00. 

11. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā neatkarīgi no apkures sezonas 

laika, nosakot intervālu starp divām pabalstu saņemšanas reizēm ne mazāku par astoņiem 

mēnešiem. 

12. Dzīvokļa pabalsta izmaksu nepiešķir šādos gadījumos: 

12.1. mājoklis pārdots vai izīrēts citai personai; 

12.2. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi; 

12.3. ir stājies spēkā tiesas spriedums par pabalsta pieprasītāja izlikšanu no mājokļa. 

 

IV. Pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā  

 

13. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš 

neparedzamu   apstākļu dēļ ģimene (persona) nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības.Pabalstu piešķir līdz EUR 250  vienai ģimenei (personai), neizvērtējot 

ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš 

neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 

14. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā no ārkārtas 

situācijas rašanās dienas. 

 

V. Apbedīšanas pabalsts 

 

15. Apbedīšanas pabalstu piešķir pa personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves 

bija Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pa kurām mirušā 

ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Apbedīšanas pabalstu piešķir 

mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 

Pabalsta summa nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, 

pārskaitot pakalpojuma sniedzējam vai ģimenes loceklim (apgādniekam),vai personai, 

kura uzņēmusies apbedīšanu uz norēķinu kontu pēc izdevumu apliecinošu dokumentu 

iesniegšanas.  

16. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas 

apliecības izsniegšanas dienas. 

 



VI. Pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, bērniem bāreņiem vai bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem 

17. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, 

pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu 

audžuģimenē. 

17. Pabalsta apmēri: 

17.1. pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek piešķirts 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās algas; 

17.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 50% apmērā 

no valstī noteiktās minimālās algas katram bērnam. Minētā pabalsts vietā var tikt 

izsniegts apģērbs, apavi un citas līdzvērtīgas bērnam nepieciešamās lietas 

atbilstoši bērna vecumam. 

18. Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu 

skaitam kārtējā mēnesī. 

19. Audžuģimenei ir pienākums pēc Sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt pārskatu par 

pašvaldības piešķirto pabalstu izlietojumu. 

20. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek aprēķināts un 

izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. 

21. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par 

kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Pāvilostas novada bāriņtiesas, ir tiesības 

saņemt šādus pabalstus: 

21.1.  vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kas ir divu valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu apmērā; 

21.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 

250.00 apmērā; 

21.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem, kurš ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības vispārējās vidējās, profesionālās 

izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā. Pabalsta izmaksu var apturēt studiju 

pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas, Par studiju 

pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt 

pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem. 

22.  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no 

dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, izņemot bāreni un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam nav pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu par pabalsta 

pieprasīšanu. 

 

VII. Atvieglojumu piešķiršanu bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs 

 

23. Tiesības saņemt atvieglojumus bērnu ēdināšanai ir Pāvilostas novada administratīvajā 

teritorijā deklarētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Pāvilostas novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolas izglītības iestādē un vispārējā izglītības 

iestādē.  

24. Ja kāds no daudzbērnu ģimeņu bērniem sasniedzis pilngadību un turpina mācības 

vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā pilna laika studiju programmā, 

un Sociālajā dienestā iesniegta to apliecinoša mācību iestādes izziņa, tad ģimene tiek 

uzskatīta par daudzbērnu ģimeni, līdz persona sasniedz 24 gadu vecumu. 

25. Noteikumu  23. punktā minētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem atvieglojumi ēdināšanai 

tiek piešķirti pamatojoties uz vecāka iesniegumu neizvērtējot ģimenes ienākumus. 

26. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 75% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamam: 



 

26.1. kuram noteikta invaliditāte;  

26.2. kurš atrodas aizbildnībā;  

26.3. no ģimenes, kura audzina četrus vai vairāk bērnus. 

27. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamā 

ģimenei, kura audzina trīs bērnus;  

28. Skolā atvieglojumu 50% apmērā  ir tiesības saņemt izglītojamam:  

28.1. kuram noteikta invaliditāte;  

28.2. kurš atrodas aizbildnībā;  

28.3. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus. 

29. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti skaitot no dienas, kad Sociālais dienests ir pieņēmis 

lēmumu par tā piešķiršanu. 

30. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti uz mācību pusgadu, sākoties jaunam mācību 

pusgadam izglītojamā vecāks atkārtoti iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā. 

 

VIII. Pabalsts mācību gadu uzsākot 

31. Pabalsts, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, tiek piešķirts par katru bērnu, kurš 

uzsāk mācības 1.klasē. Pabalstu, skolas gaitas 1.klasē uzsākot, EUR 15,00 saņem ģimene 

(persona), grāmatnīcas dāvanu kartes veidā.  

 

IX. Pabalsts veselības aprūpei  

32. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai ir paredzēts trūcīgai vai maznodrošinātai 

ģimenei personai:  

32.1. 50% apmērā medicīnisko izdevumu (izņemot medikamentus) samaksai līdz 

EUR 200.00 gadā par pacienta iemaksu stacionārā, slimību diagnostikai, 

līdzmaksājumam par operāciju;  
32.2. 50% personai ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola, narkotisko vielu vai 

azartspēļu atkarības;  

32.3. personai, kura veiksmīgi iesaistījusies no psihoaktīvām vielām (alkohola, 

narkotiskām un psihotropām vielām) vai azartspēlēm atkarīgu pilngadīgu 

personu sociālajā rehabilitācijā un viņai nav likumisko apgādnieku, pašvaldība 

maksā ikmēneša pabalstu veselības aprūpei EUR 30,00. Pabalsts tiek izmaksāts 

tikai periodā, kamēr persona saņem rehabilitāciju, nepārsniedzot 12 mēnešus 

kalendārajā gadā; 

32.4. zobu regulēšanai bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska 

ģimenēm (pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) EUR 100.00 gadā; 

32.5. briļļu iegādei bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un sociālā riska ģimenēm 

(pēc sociālā darbinieka atzinuma, ja lieta ir aktīva) EUR 30.00 gadā; 

33. Pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas 

sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par 

pakalpojumu. 

34. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko 

pakalpojumu saņemšanas dienas. 
  

XI. Pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma 

 

35. Vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma 

vietas, tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma 

vietu pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Pāvilostas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 



36. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas 

no ieslodzījuma vietas. 

37. Pabalsta apmērs sodu izcietušai personai EUR 50.00 apmērā. 

XII. Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

38. Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai (dokumentu noformēšanai un/vai 

atjaunošanai; bērnu ēdināšanai, ja vecāki objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgi to nodrošināt) 

un citu sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts Pāvilostas novadā deklarētām personām, 

individuāli izvērtējot situāciju, līdz EUR 100.00 apmērā gadā. 

39. Pabalstu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā, 

personai uzrādot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē izsniegtu maksājuma uzdevumu. 

40. Sociālais dienests var atteikt pabalstu dokumentu noformēšanai, ja attiecīgai personai šāda 

veida palīdzība jau ir sniegta. 

 

XIII. Pabalsts aprūpei mājās 

 

41. Pabalstu aprūpei mājās var piešķirt trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai nav 

likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām 

nepieciešamo palīdzību. 

42. Pabalsta aprūpei mājās apmērs ir EUR 30.00 reizi mēnesī. 

43. Pabalstu piešķir sākot ar kalendāro mēnesi, kurā tas pieprasīts. 

44. Sociālais dienests pabalstu var piešķirt uz laiku līdz vienam gadam, katru gadījumu 

izvērtējot atsevišķi. 

45. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem 10 dienu laikā no visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. 

 

XIV. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei 

 

46. Vienreizēju pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei EUR 100,00 (turpmāk šajā nodaļā – 

pabalsts) izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākam, kura pamatdzīvesvieta ir 

deklarēta Pāvilostas novadā, par katru Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētu 

jaundzimušu bērnu.  

47. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem, bērna 

likumiskajam pārstāvim vai, ja šis pabalsts nav izmaksāts, personai, kura adoptējusi vai 

ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz trīs mēnešu vecumam (turpmāk - pabalsta pieprasītājs). 

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna 

piedzimšanas dienas.  

48. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs, Sociālajā dienestā 

iesniedz iesniegumu, kurā norāda: 

48.1. savu vārdu uzvārdu, personas kodu, 

48.2. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, 

483. Pāvilostas novada dzimtsaraksta nodaļas izziņu, kas apliecina bērna 

piedzimšanas faktu, 

48.4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna  

 vecāks.  

49. Sociālais dienests, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, pārbauda pieprasījumā 

norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par 

pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu jaundzimušā 

aprūpei, kā arī pabalsta pieprasītājam izmaksā piešķirto pabalstu. Pieņemto lēmumu var 

apstrīdēt lēmumā norādītajā kārtībā.  



 

50. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei var samaksāt pakalpojumu (preces) veidā, kas 

nepieciešami jaundzimušā bērna pamatvajadzību apmierināšanai natūrā, ja bērna 

vecākiem trūkst prasmju aprūpēt bērnu vai ģimene ir Sociālā dienesta riska grupas 

ģimeņu uzskaitē. Šādā gadījumā Sociālā dienesta darbinieks apseko jaundzimušā 

dzīvesvietu, izvērtē riska faktorus un sagatavo atzinumu par pabalsta jaundzimušā 

aprūpei izmaksas veidu.  

51. Pabalstu nepiešķir, ja: 

51.1. bērns ievietots bērnu ārpusģimenes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā, 

51.2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm; 

51.3. ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir saņēmusi citā pašvaldībā. 

 

XV. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

52. Pabalstu ir tiesības saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām 

personām, kurām attiecīgā gadā paliek 80, 85, 86, 87, un vairāk gadu (turpmāk – Pabalsts 

nozīmīgās dzīves jubilejā). 

53. Pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā apmērs katrai personai ir EUR 13.00. 

54. Pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā saņemšanas kārtība: 

54.1. pabalsta nozīmīgajā dzīves jubilejā pasniegšanā var piedalīties Pāvilostas novada 

domes pārstāvis, pagasta pārvaldes vadītājs; 

54.2. personu sveic un pabalstu nozīmīgajā dzīves jubilejā pasniedz personas 

dzīvesvietā, jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo 

personu. 

 

XVI. Pabalsts represētām personām 

 

55. Pabalstu ir tiesības saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām 

represētām personām. 

56. Pabalstu EUR 15.00 persona saņem pašvaldības kasē pēc Sociālā dienesta izsniegtā 

saraksta. 

57. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā. 

 

XVII. Pabalsts  pasākumam Ziemassvētkos  

pirmsskolas vecuma bērniem un ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem  

 

58. Pabalsts pasākumam Ziemassvētkos Pāvilostas novada  pirmsskolas vecuma bērniem un 

ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem piešķirams mantiskā veidā - saldumu paka, 

kuras vērtība ir  EUR 4.00. 

59. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek organizēts Ziemassvētku pasākums, kurā pēc iepriekš 

sagatavotā saraksta tiek izdalītas saldumu pakas. 

60. Saldumu pakas ilgstošās sociālās institūcijas iemītniekiem nogādā Sociālā dienesta 

darbinieki.  

 

XVIII.Pabalstu piešķiršanas kārtība 

 

61. Ģimene (persona) Sociālajā dienestā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu  

(rakstveidā vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu personas klātbūtnē noformē 

rakstveidā. 



62. Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invaliditāti 

apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar invaliditāti vai 

pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas. 

63. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma saņemšanas desmit darbdienu laikā novērtē 

ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā 

mājoklī) materiālo stāvokli, apseko personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas 

apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā, novērtē vajadzības pēc 

pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.  

64. Pāvilostas novada pašvaldībā ir noteikti šādi kritēriji, izvērtējot ģimenes/personas 

atbilstību trūcīgās ģimenes/personas statusam: 

64.1. par īpašumiem nav uzskatāmi: 

64.1.1. zeme un mežs platībā līdz 3 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai 

pamatvajadzību apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktam; 

64.1.2. zeme un mežs platībā līdz 5 ha, ko izmanto ģimenes, kuru sastāvā ir 

nepilngadīgi bērni;  

64.1.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no 

ģimenes locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes 

radinieki, kuriem nepieder cits īpašums; 

64.1.4. viena garāža, viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), 

kas ģimenes īpašumā ir ilgāk par divpadsmit mēnešiem, kā arī viens 

velosipēds katram ģimenes loceklim, mopēds, motorollers vai 

motocikls, kas ir ģimenes īpašumā; 

64.2. par īpašumiem ir uzskatāmi: 

64.2.1 zeme un mežs, izņemot 64.1.1. un 64.1.2. apakšpunktā minētos 

gadījumus; 

64.2.2.ēkas, izņemot nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu 

deklarējis un dzīvo pabalsta pieprasītājs un personas, kurām ir kopīga 

saimniecība ar viņu; 

64.2.3. automašīna, kuru persona lieto transportlīdzekļa turētāja statusā, ja 

personai īpašumā jau ir viena automašīna ilgāk par divpadsmit 

mēnešiem, kā arī traktortehnika, autobusi.  

65. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē 

personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma 

iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību.  

 

XIX.Apsekošana dzīvesvietā 

 

66. Ģimenei (personai) pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā pēc pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalsta, Sociālā dienesta pienākums ir apsekot ģimeni (personu) viņa 

dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Sociālais dienests veic atbilstoši nepieciešamībai vai 

saskaņā ar vienošanos. 

67. Ģimenes (personas) apsekošana dzīvesvietā var notikt, Sociālajam dienestam vienojoties  

      ar personu par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības veikt  

apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot ģimeni (personu). 

68. Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības 

      atteikumam. 

 

XX. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

 

69. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pāvilostas novada domē Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā.  



 

70. Pāvilostas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

71. Pašvaldības lēmuma par sociālās palīdzības sniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu 

apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma darbību, izņemot gadījumu, kad 

šī darbība tiek apturēta ar tās iestādes lēmumu, kurā lēmums tiek apstrīdēts. 

 

XXI. Noslēguma jautājumi 

 

72. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī un  publicējami Pāvilostas novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”.  

73. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 19.09.2013. Pāvilostas novada 

pašvaldības 2013.gada saistošie noteikumi Nr.8”Par sociālās palīdzības sniegšanu 

Pāvilostas novadā” un 19.03.2013. Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošie 

noteikumi Nr.9 „Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       U.Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

  



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem  

„Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Pāvilostas novadā” 

 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Pašvaldībā ir  saistošie noteikumi par sociālo palīdzību, bet 

no sociālā darba pieredzes izkristalizējusies 

nepieciešamība papildināt noteikumus atsevišķām 

iedzīvotāju grupām un ģimeņu atbalstam.  
Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

 Radīt saistošos noteikumu pašvaldības pabalstu 

piešķiršanai Pāvilostas novadā, nosakot šīs funkcijas 

izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju. 

Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 
Jaunie noteikumi izstrādāti: 
 1)lai sniegtu palīdzību I, II grupas invalīditāti un ģimenēm 

ar bērniem apkures izdevumu daļējai segšanai; 
2)lai papildinātu veselības aprūpes pabalstu saņēmēju loku; 
3)lai atbalstītu mājas aprūpes pakalpojumu; 
4) lai piešķirtu pabalstu neparedzētu situāciju un apstākļu 

risināšanai. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

Plānotās izmaiņas palielina pabalstu izmaksu dzīvokļu 

pabalstam, veselības aprūpes pabalstam, neparedzētu 

situāciju un apstākļu risināšanai. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Ar saistošo noteikumu projektu ir noteikta mērķgrupa, 

uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta 

tiesiskais regulējums. 

 

 

Saistošo noteikumu projekta  
iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

 Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Pāvilostas novada Sociālais dienests. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta ceturto un 

piekto daļu, likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.panta pirmo daļu,  un Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 

43.punktu 

 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts, pamatojoties 

uz personu izteikto viedokli un jautājumiem  pēc palīdzības 

tiekoties ar sociālā dienesta speciālistiem.        
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada pašvaldības 

sadaļā „Saistošie noteikumi” 

http://www.cesis.lv/

