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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9
PAR PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM
Izdoti saskaņā ar LR likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta 3.daļu,

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Pāvilostas novada pašvaldības pabalstu veidus un apmēru,
saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Pāvilostas novada pašvaldības pabalstus var saņemt personas, kuras deklarētā
dzīvesvieta ir Pāvilostas novada administratīvā teritorijā.
3. Noteikumi nosaka pabalstu apmērus un saņemšanas kārtību.
4. Pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

II. Pabalstu veidi un apmēri
5. Pabalsts bērniem skolas piederumu iegādei, tiek piešķirts, uzsākot mācības 1.klasē.
EUR 14.00 apmērā- Pāvilostas novadā deklarētajiem bērniem. Pabalsts var tikt
piešķirts kā mantisks pabalsts.
6. Pabalsts sodu izcietušai personai EUR 43.00 apmērā. Pabalstu piešķir personai, kuras
deklarētā dzīves vieta pirms ieslodzījuma bijusi Pāvilostas novada administratīvā
teritorija un tās vērsušās ar iesniegumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, ko apliecina izziņa.
7. Apbedīšanas pabalstu- piešķir pabalsta pieprasītājam gadījumos, ja mirusi persona,
kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta bijusi Pāvilostas novads un kurai nav tiesību uz
citu apbedīšanas pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu un kura ir atzīta
par trūcīgu personu.
7.1. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura veic apbedīšanu, vai pēc
savstarpējās vienošanās apmaksā pakalpojumus.
7.2. Ja novadam jāveic (nezināmas novada teritorijā atrastas personas) apbedīšana, par
izdevumu apmaksu lemj katru gadījumu izskatot atsevišķi.

7.3. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes
iestādēs.
7.4. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts 50% valstī noteiktās minimālās algas
apjomā.
7.5. Pabalsts tiek piešķirts uz sociālā dienesta pieņemto lēmumu.
8. Pabalstu jaundzimušā aprūpei- EUR 71.00 apmērā tiesības saņemt par katru
jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts
personas kods, jaundzimušā dzimšana ir reģistrēta Pāvilostas novada dzimtsarakstu
nodaļā, un jaundzimušā, un viena no jaudzimušā vecākiem pamatdzīvesvieta ir
deklarēta Pāvilostas novadā, vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.
8.1. Pabalstu piešķir un izmaksā:
8.1.1. vienam no bērna vecākiem;
8.1.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu
vecumam un ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
8.2. Lai saņemtu pabalstu 8. un 8.1. punktā minētajām personām, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Pāvilostas novada sociālajā dienestā šādi dokumenti:
8.2.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;
8.3. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Pabalstu piešķir
viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas.
8.4. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki vai cita
persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesas vai sociālā
darbinieka rakstisku slēdzienu.
8.5. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas
diennaktis.
9. Pabalsts represētām personām EUR 14.00 apmērā komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā 14.jūnijā.
10. Pabalsts EUR 14.00 apmērā iedzīvotāju 80., 85., 86.,87.,88. utt.gadu sasniegušo
personu sveikšanai.
11. Pabalsts EUR 3.50 apmērā pasākumam Ziemassvētkos saldumus paku saņemšanai
novada pirmsskolas vecuma bērniem un iedzīvotājiem, kuri atrodas ilgstošās sociālās
rehabilitācijas institūcijās.
12. Atvieglojumi bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs:
12.1. Tiesības saņemt atvieglojumus bērnu edināšanai ir Pāvilostas novada
administratīvajā teritorijā deklarētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās
Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestādē, pamatskolas izglītības iestādē un
vispārējā izglītības iestādē.
12.2. 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.
12.3. Noteikumu 12.1. punktā minētajiem daudzbērnu ģimeņu bērniem atvieglojumi
ēdināšanai tiek piešķirti pamatojoties uz vecāku iesniegumu neizvērtējot ģimenes
ienākumus.
12.3.1. pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 75% apmērā ir tiesības saņemt
izglītojamam:
12.3.1.1. kuram noteikta invaliditāte;
12.3.1.2. kurš atrodas aizbildnībā;
12.3.1.3. no ģimenes, kura audzina četrus vai vairāk bērnus,
12.3.2. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt
izglītojamam:
12.3.2.1. no ģimenes, kura audzina trīs bērnus;
12.3.3. Skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamam:
12.3.3.1. kuram noteikta invaliditāte;
12.3.3.2. kurš atrodas aizbildnībā;

12.3.3.3. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus.
12.4. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti skaitot no dienas, kad Sociālais dienests ir
pieņēmis lēmumu par tā piešķiršanu.
12.5. Atvieglojumi ēdināšanai tiek piešķirti uz mācību pusgadu, sākoties jaunam mācību
pusgadam vecāks atkārtoti iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.

III. Pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtība
13. Pabalsta pieprasītājs vēršas Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai attiecīgo pagastu
pārvaldēs, iesniedz iesniegumu (rakstveidā, vai izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt
nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams,
privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
14. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda
vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav
pieejamas.
15. Ja ir izmainījušies apstākļi, kas bija par pamatu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus,
izglītojamā vecākiem vai personai, kura pārstāv izglītojamā intereses ir pienākums
nekavējoties informēt izglītības iestādes vadītāju vai direktoru.
15.1. Atvieglojumus pārtrauc, ja faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā
ģimene neatbilst kādam šo noteikumu kritērijam;
16. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu 10 darbdienu laikā pieņem Pāvilostas
novada sociālais dienests.
17. Pāvilostas novada sociālais dienests nodrošina pabalstu izmaksas laika paziņošanu.
18. Sociālais dienests pievieno iesniegumu un pārējos dokumentus pabalsta saņēmēja lietai.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
19. Lēmumu par novada pašvaldības pabalstu piešķiršanu pieņem Pāvilostas novada sociālais
dienests. Ja pabalsta prasītājs atbilstoši saistošajiem noteikumiem nav tiesīgs saņemt
pašvaldības pabalstu, vai nav izpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem,
pašvaldības pabalsta piešķiršanā tiek atteikts.
20. Ja ģimeni vai personu neapmierina sociālā dienesta lēmums par tai piešķirto pašvaldības
pabalstu vai sociālā dienesta lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības pabalstu, to var
apstrīdēt Pāvilostas novada pašvaldībā.

V. Noslēguma jautājumi
21 .Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī.
22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 26.01.2012.Pāvilostas novada saistošie
noteikumi Nr.3 „Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem”

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U.Kristapsons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Šobrīd pašvaldībā ir atsevišķi saistošie noteikumi
nav saistošie noteikumi gan jaundzimušo aprūpei, gan
apbedīšanas pabalstam. Papildināt noteikumus ar
vienreizēja pabalsta bērniem, kuri uzsāk mācības
1.klasē, jo praksē parādās gadījumi, kad nepieciešama
palīdzība ģimenēm ar bērniem. Papildināt noteikumus
ar vienreizēja pasākuma organizēšanu Pāvilostas
novada pirmsskolas vecuma bērniem un ilgstošās
sociālās aprūpes institūciju iedzīvotājiem, represēto
iedzīvotāju vienreizējo pabalstu un gados veco
iedzīvotāju sveikšanu. Līdz šim nebija atvieglojumi
bērnu ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm.
Radīt saistošos noteikumu pašvaldības pabalstu
piešķiršanai Pāvilostas novadā, nosakot šīs funkcijas
izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem
informāciju.
Noteikumā
par
jaundzimušo
aprūpi
veikti
redakcionāli precizējumi, nav mainīts pabalsta
apmērs.
Noteikumā par apbedīšanas pabalstu veikti
redakcionāli precizējumi, nav mainīts pabalsta
apmērs.
Tiek paredzēta iespēja sniegt vienreizēju pabalstu
personām/ģimenēm ar bērniem. Pakalpojums tika
sniegts, bet nebija ierakstīts saistošajos noteikumos.
Tiek paredzēta iespēja organizēt Ziemassvētku
pasākumu visiem novada pirmsskolas vecuma
bērniem un ilgstošās sociālās aprūpes institūciju
iedzīvotājiem. Pakalpojums tika sniegts, bet nebija
ierakstīts saistošajos noteikumos.
Paredzēti atvieglojumi daudzbērnu ģimenem.
Plānotās izmaiņas palielina pabalstu izmaksu sodu
izcietušai personai pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas, represēto iedzīvotāju atcerei un gados veco
iedzīvotāju sveikšanai, kā arī bērnu ēdināšanai
izglītības iestādēs.
Nav ietekmes.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir
Saistošo noteikumu projekta
Pāvilostas novada sociālais dienests.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Izdoti saskaņā ar likumu
Normatīvie akti, saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālās drošības likuma”
kuriem Saistošie noteikumi
35.panta trešo, ceturto daļu
sagatavoti
un „Par sociālo drošību” 11.pantu
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma
Informācija par konsultācijām
raksts ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada
ar privātpersonām saistībā ar
pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi”
Saistošo noteikumu projektu

