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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 
Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem 

 

Jaunpils novadā Jaunpils pagastā 
2011.gada  30. novembrī      

  
 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3 apakšpunktu un 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 ”Audžuģimenes noteikumi”43.1. un 43.2. 

apakšpunktu.  
 

 I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils novada sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstu veidus un 

kārtību, kādā tie piešķirami, aprēķināmi un izmaksājami, noteikt Ministru kabineta noteikto izmaksājamo 

pabalstu apmēru. 
 

II. TIESĪBAS SAŅEMT SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTUS UN  
PAŠVALDĪBAS PABALSTUS 

1. Jaunpils novada pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt personām, 

kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Jaunpils novadā un kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss un 
citām personām šajos noteikumos minētajos gadījumos.   

 
III. PABALSTU VEIDI 

2. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti:  
2.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

2.2.dzīvokļa pabalsts; 

2.3. pabalsts ģimenēm ar bērniem; 
3. Vienreizējais pabalsts ģimenei (personai) ārkārtas situācijā ir vienreizējs pabalsts, kuru piešķir 

neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā 
nespēj apmierināt savas pamatvajadzības; 

4. Pašvaldības pabalsti ir - pašvaldības finansiāls atbalsts, kuru piešķir mazaizsargātām personām, 

atsevišķām mērķgrupām, ar mērķi sniegt materiālu atbalstu, neizvērtējot sociālos riskus, personas 
ienākumus un materiālo stāvokli, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.  

  4.1.apbedīšanas pabalsts; 
4.2.pabalsts veselības aprūpei; 

 



4.3.aprūpes pabalsts. 

 

IV. PAŠVALDĪBAS PIENĀKUMI 
5. nodrošināt ģimenes (personas) vajadzību, sociālo risku, materiālo un personisko resursu 

profesionālu izvērtēšanu un nepieciešamo sociālā darba speciālistu iesaistīšanu problēmas risināšanā; 
6. nodrošināt ģimenes (personas) ienākumu un mantiskā stāvokļa izvērtēšanu;  

7. nodrošināt klienta līdzdarbības pasākumu noteikšanu, vienošanās slēgšanu ar klientu; 

8. pieņemt lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai lūguma noraidīšanu, sniedzot 
pamatotu rakstveida atteikumu; 

  
V. KLIENTA LĪDZDARBĪBA PIENĀKUMI: 

9. sadarboties ar sociālā darba speciālistiem; 

10. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem; 
11. uzrādīt pieprasītos dokumentus mantiskā stāvokļa novērtēšanai; 

12. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanu vai apmēru;  
13. piedalīties nodarbinātību veicinošos pasākumos (ja persona pamatdarbā strādā nepilnu 

darbadienu, tas nav pamats, lai atteiktos no nodarbinātību veicinošiem pasākumiem); 
 14. ja nepieciešams, iesaistīties medicīniskās izmeklēšanās, ārstēšanās un atveseļošanās 

pasākumos. 

15. Sociālo pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt vai atteikt līdz šo līdzdarbības pienākumu 
izpildīšanas brīdim, ja klients atsakās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas vai sniedzis nepatiesas ziņas, 

un ir iepriekš rakstveidā par to brīdināts un brīdinājumā noteiktajā laikā nav izpildījis savu līdzdarbības 
pienākumu. 

 16. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī ir atbildīgs par 

zaudējumiem, kuri pašvaldībai radušies viņa vainas dēļ vai nelikumīgas rīcības dēļ. 
   

VI. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
17. Klients iesniedz Jaunpils novada domes Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienests) atbilstoši 

deklarētajai dzīvesvietai iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 18. Iesniegumā obligāti jāiekļauj šādas ziņas: 

18.1.personas vārds, uzvārds, personas kods; 
18.2.dzīves vietas adrese; 

18.3.pieprasāmā pabalsta pamatojums un tā vēlamais risinājums. 
19. Dienesta darbinieks iesniegumu reģistrē iestādes noteiktajā kārtībā. 

20. Dienesta sociālais darbinieks iekārto klienta lietu un glabā to normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un atbilstoši Dienesta lietu nomenklatūrai.  
            21. Dienesta sociālais darbinieks 10 dienu laikā: 

21.1.izvērtē klienta mantisko stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā uzrādītām 
ziņām, veicot klienta sniegto datu apstrādi pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā 

sistēmā un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, kā arī pārbaudot klienta sniegtās ziņas: 

21.1.1. par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem, kurus apliecina : 
21.1.1.1. izziņa par pēdējo trīs mēnešu neto (tīrais ienākums) ienākumiem; 

21.1.1.2. tiesas spriedums par uzturlīdzekļu apmēru vai lēmums par uzturlīdzekļu 
izmaksāšanu no Uzturlīdzekļu garantijas fonda, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērnu aprūpē. Ja 

uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesu izpildītāja izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, ja 
uzturlīdzekļi tiek saņemti vai maksāti, jāiesniedz dokumentāls pierādījums (bankas konta izraksts, 

maksājuma kvīts u.c.) par uzturlīdzekļu lieluma un maksājuma regularitāti; 

21.2 par ģimenes (personas) izdevumiem par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kurus 
apliecina dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu maksājumu kvītis; 

21.3. izvērtē klienta vajadzības, riska faktorus, personiskos un materiālos resursus, ja nepieciešams 
apseko klientu dzīvesvietā; 

21.4. nosaka klienta līdzdarbības pasākumus un vienojas ar klientu par līdzdarbības pienākumiem 

sociālās situācijas uzlabošanai; 
21.5. Iesniedz atzinumu Domei, vai Dienestam lēmuma pieņemšanai par vēlamo sociālās palīdzības 

veidu, apmēru un izmaksas veidu. 
21.6. Izvērtējot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav 

uzskatāms viens vai  vairāki  ģimenes locekļiem piederoši zemesgabali, kuru kopējā platība nepārsniedz 
vienu hektāru un kurus attiecīgā ģimene izmanto kā mazdārziņu, viena garāža, viens automobilis vai 



motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram 

ģimenes loceklim”. 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2012.  Saistošajiem noteikumiem Nr.7, kas stājas spēkā 
2012.gada 17.oktobrī) 

 
VII.PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI 

22. Pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis ir vienāds ar Ministru kabineta 

noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni. 
23. Lēmumu par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai apmēru, izmaksas 

veidu un piešķiršanu pieņem Dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
24. Dienests pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksā pabalsta 

pieprasītājam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pabalsta ikmēneša maksājumu izmaksu 

veic līdz attiecīgā mēneša pēdējai dienai.   
25. Dienests pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai var izmaksāt naudā daļēji 

vai pilnībā var aizstāt ar mantisku pabalstu:    
25.1. piešķirtā pabalsta apmērā izsniedzot pārtikas produktus;   

  25.2. sedzot uzturēšanās izdevumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūcijās vai 
patversmē, kas saistīti ar pamatvajadzību nodrošināšanu. 

26. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā 

aizstāj ar mantisku pabalstu, ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta 
izlietošanas mērķiem vai pēc ģimenes (personas) vēlēšanās, to atspoguļojot pabalsta pieprasītāja iesniegumā 

vai sociālā darbinieka atzinumā lēmuma pieņemšanai. 
 

VIII. DZĪVOKĻA PABALSTS 

27. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto dzīvokļa pabalstu ir : 
27.1. ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas dzīvo atbilstoši norādītajai adresei, kuru 

pamato ar juridisku dokumentu (īres līgumu),un kuras atbilst trūcīgas personas statusam. 
27.2. atsevišķi dzīvojošām personām, kuras veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nespēj 

sagādāt kurināmo vai samaksāt par īri un pamatpakalpojumiem, individuāli izvērtējot likumisko apgādnieku 
iespēju palīdzēt un dzīvokļa īpašumtiesības.  

27.3. ja persona ir Nodarbinātības Valsts Aģentūrā reģistrējusies kā darba meklētājs ne 

mazāk kā trīs mēnešus; 
27.4. ja persona ir iesniegusi izziņu vai uzrādījusi ienākumus par pēdējiem trim mēnešiem 

pirms pabalsta pieprasīšanas, arī tad, ja ir ienākumi no gadījuma darbiem. 
28. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts kopīgi visām iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām un attiecīgajā 

telpā vai dzīvoklī Jaunpils novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām. 

29. Dzīvokļa pabalstu piešķir ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem kalendārajā gadā.  
30. Dzīvokļa pabalsta apmērs:  

30.1. ģimenēm tiek aprēķināts kā starpība starp pašvaldības noteikto minimālo ienākumu 
līmeni dzīvokļa pabalsta saņemšanai katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem, 

izmantojot šādu formulu : 

  
PĢ = MIL x n – I, kur 

 
PĢ  - dzīvokļa pabalsta ģimenei apmērs, 

MIL - pašvaldības noteiktais minimālais ienākumu līmenis dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai, 
n   - ģimenes locekļu skaits, 

I   - ģimenes pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto 

pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai). 
  30.2. atsevišķi dzīvojošām personām, kuras veselības stāvokļa vai vecuma dēļ nespēj 

sagādāt kurināmo vai samaksāt par īri un pamatpakalpojumiem un dzīvokļa īpašums pieder pabalsta 
pieprasītājam vai taisnās līnijas radiniekiem, dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp pašvaldības 

noteikto minimālo ienākumu līmeni un normatīvo (faktisko) izdevumu par īri un komunālajiem 

pakalpojumiem summu un pabalsta pieprasītāja kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu: 
PP = MIL+K-I; 

P  - dzīvokļa pabalsta apmērs, 
MIL - pašvaldības noteiktais minimālais ienākumu līmenis dzīvokļa pabalsta piešķiršanai personai, 

K  - normatīvie vai faktiskie izdevumi /atkarībā kuri ir mazāki/ par īri un komunālajiem pakalpojumiem 
I   - ģimenes pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi mēnesī (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto 

pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai). 



30.3. Pabalsta apmērs ģimenei (personai) nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus par īri un 

komunālajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 8.6 punktā minētos normatīvus. 

31. Maksimāli izmantojamie normatīvi īres, komunālo pakalpojumu un/vai kurināmā iegādes 
izdevumiem ir šādi: 

31.1. par dabas gāzi -2 m3 mēnesī 1 personai, bet ne vairāk kā 8 m3 ģimenei; 
31.2. par elektroenerģiju - 50 kWh mēnesī personai, bet ne vairāk kā 300 kWh mēnesī 

ģimenei; 

31.3. par dzīvojamo telpu īri un apkuri : 
31.3.1. par kopējās platības 18 m2 vienai personai un kopējās platības 12 m2 katrai 

nākamajai personai (izņemot gadījumus, ja atsevišķā vienistabas dzīvoklī dzīvo viena persona, vai gadījumu, 
ja kāda no dzīvoklī pierakstītājām personām slimo ar hroniskām slimībām un viņai ir tiesības uz izolētu 

dzīvojamo platību vai papildus dzīvojamo platību, normatīvajai platībai pieskaita vēl 15 m2); 

31.3.2. piešķirot pabalstu par apkuri, tiek ņemtas vērā attiecīgās ēkas siltumapgādes 
sezonas 1 m2 izmaksas siltumapgādes mēnesī.  

31.3.3. par dzīvojamo telpu īri – īres līgumā noteikto īres maksu, bet ne vairāk kā  
0,20 euro par 1 m2. 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī) 

31.4. par auksto ūdeni un kanalizāciju, atbilstoši rādījumiem, bet ne vairāk par 2 m3 vienai 

personai mēnesī, no kuriem ne vairāk kā par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanai; 
31.5. malkas iegādei – sešus mēnešus gadā par katru mēnesi 0,31 euro par vienu m2 

kopējās platības; 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī) 
 

32. Normatīvajos izdevumos par mājokli netiek ieskaitīta telefona abonentmaksa, maksa par mobilo 

telefonu, maksa par telefonsarunām, maksa par televīziju un soda nauda. 
33. Dzīvokļa pabalstu klientam piešķir ar mēnesi, kurā saņemts klienta iesniegums, uzrādīti pabalsta 

aprēķināšanai nepieciešamie dokumenti, iesniegta un parakstīta iztikas līdzekļu deklarācija un ar 
darbspējīgām personām noslēgta vienošanās par līdzdarbību. 

34. Dzīvokļa pabalstu ģimenei (personai) piešķir uz trīs vai sešiem mēnešiem, bet nepārsniedzot 

29.punktā noteikto periodu kalendārajā gadā. Ja klientam mainās ienākumi, materiālais stāvoklis, kā arī 
izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, klients par to informē Dienestu. 

Dienests veic dzīvokļa pabalsta aprēķinu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ņemot vērā klienta uzrādītos 
dokumentus. 

35. Izvērtējot situāciju ģimenē, dzīvokļa pabalstu izmaksā vienā reizē vai katru mēnesi līdz piešķirtā 

pabalsta perioda pēdējai dienai. 
 

IX. PABALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 
36.Pabalsti tiek piešķirti ģimenēm ar bērniem, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 

36.1.Brīvpusdienas skolās un faktiskās ēdināšanas izdevumu segšana pirmsskolas izglītības 

iestādēs ģimenēm ar bērniem. 
36.1.1. brīvpusdienas skolēnam piešķir uz pirmo mācību pusgadu un otro mācību 

pusgadu, 
36.1.2. brīvpusdienas bērnam pirmskolas izglītības iestādē piešķir uz deklarācijas 

spēkā esamības periodu. 
37. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenēm ar bērniem, kuri ar sociālo darbinieku ieteikumu mācās 

internātskolā, nokļūšanai uz skolu un mājām vienu reizi nedēļā; 

 
X. VIENREIZĒJAIS PABALSTS ĢIMENEI(PERSONAI) ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ  

 38. Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijās tiek piešķirti, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, 
ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi u.c. krīzes 

situācijas), tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 

 39. Vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā līdz 143,00 euro- piešķir Dienesta vadītājs. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī) 
  40. Lēmumu par vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā, kura apmērs pārsniedz 143,00 euro - 

piešķiršanu pieņem Jaunpils novada Dome. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī) 



XI. APBEDĪŠANAS PABALSTS 

41. Apbedīšanas pabalstu piešķir pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā, ja 

pabalsta pieprasītājs nav likumiskais apgādnieks un viņam nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu. 
 42. Apbedīšanas pabalstu 143,00 euro- piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, bēru 

izdevumu segšanai un piešķir pirms apbedīšanas vai viena mēneša laikā no mirušā nāves dienas. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī) 
 43. Ja neviena persona nav uzņēmusies apbedīšanu, pašvaldība, veic mirušās personas apbedīšanu. 
   

XII. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI 
 44. Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts personai, kura veselībai bīstama stāvokļa dēļ ir nonākusi 

ārkārtas situācijā.  

45. Šo pabalstu var arī piešķirt personas ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola un narkotisko 
vielu atkarības.  

46.Ja persona veiksmīgi iesaistījusies no psihoaktīvām vielām (alkohols, narkotiskās un psihotropās 
vielas) atkarīgu pilngadīgu personu sociālā rehabilitācijā un viņai nav likumisko apgādnieku, pašvaldība 

maksā ikmēneša pabalstu veselības aprūpei 15,00 euro- apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts tikai periodā, kamēr 
persona saņem rehabilitāciju, nepārsniedzot 12 mēnešus.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

47. Pabalstu var arī piešķirt personai zobārstniecības pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas 

izdevumu segšanai. 
48. Lai saņemtu pabalstu veselības aprūpei, personai, kura Jaunpils novada pašvaldībā deklarējusi 

savu dzīvesvietu, vai tās likumiskajam pārstāvim jāpieprasa pabalsts Dienestā, iesniedzot sekojošus 

dokumentus: 
48.1.iesniegumu, kurā persona norāda veselības problēmas un to risināšanai nepieciešamo 

palīdzības veidu, kā arī pamato materiālo līdzekļu trūkumu, 
48.2. izrakstu no medicīnas kartes par medicīniskajām indikācijām, nepieciešamo terapiju, 

vai par personas veiksmīgu sociālās rehabilitācijas no psihoaktīvām vielām (alkohols, narkotiskās un 
psihotropās vielas) procesu; vai stomatologa izziņu par indikācijām zobārstniecības pakalpojuma 

saņemšanai; 

48.3. maksājumus apliecinošus dokumentus, kuri pierāda pieprasītāja izdevumus par 
medicīnisko aprūpi, iegādātajiem medikamentiem, veiktajām operācijām, ārstnieciskajām manipulācijām u.c. 

ar veselības aprūpi saistītajiem izdevumiem. 
49. Vienreizējs pabalsts veselības aprūpei ir 1/3 daļa no kopējās iesniegtās izdevumu summas, 

nepārsniedzot 72,00 euro gadā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

 50. Lēmumu par vienreizējā pabalsta veselības aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt, ja 
pabalsta  apmērs  pārsniedz 143,00 euro, pieņem Jaunpils novada dome. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

XIII. PABALSTS APRŪPES MĀJĀS NODROŠINĀŠANAI 

51. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir: 
51.1. personām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska 

rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav 
likumisko apgādnieku vai arī tie nav atzīstami par palīdzētspējīgiem un kuras nesaņem valsts pabalstu par 

bērna invalīda kopšanu vai pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; 

51.2. bērnu invalīdu vai pieaugušo personu ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem 
likumiskajiem apgādniekiem, ģimenes locekļiem vai citām personām, kuras nodrošina aprūpes mājās 

pakalpojumus un  kuras nesaņem valsts pabalstu par bērna invalīda kopšanu vai pabalstu invalīdam, kuram 
nepieciešama kopšana. 

52. Lai saņemtu šo noteikumu 13.1. minēto pašvaldības pabalstu, personai Dienestā jāiesniedz 

sekojoši dokumenti, uzrādot personas apliecinošu dokumentu: 
52.1.iesniegums, kurā persona apliecina, ka aprūpē mājās pieaugušu personu ar garīga vai 

fiziska rakstura traucējumiem, ar invaliditāti vai bērnu invalīdu; 
52.2.ārsta atzinums par aprūpējamā veselības stāvokli un garīgo vai fizisko traucējumu 

pakāpi. 
53. Sociālais darbinieks veic aprūpējamās personas individuālo vajadzību un resursu izvērtējumu un 

sniedz atzinumu par aprūpes mājās nepieciešamību atbilstoši aprūpes 1.- 3. līmenim. 



54. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājas nodrošināšanai, personas, kura veic personas aprūpi un 

Dienests noslēdz vienošanos par personas aprūpi. 

55. Pabalsta apmērs: 
55.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 1.līmenim 15,00 

euro- mēnesī; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

55.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 2.līmenim 22,00 
euro- mēnesī; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

55.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši 3.līmenim 43,00 

euro - mēnesī; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 
  

XIV. MINISTRU KABINETA NOTEIKTO IZMAKSĀJAMO PABALSTU APMĒRS 
56. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 249,00 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

57. Vienreizējs pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 
sasniegšanas patstāvīgas dzīves uzsākšanai- 129,00 euro,-; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

58. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam – 65,00 euro,- mēnesī; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

59. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē – 164,00 euro.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.5, kas stājas spēkā 2013.gada 16. 
maiju) 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

60. Vienreizējais pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam - pabalsta 

apmēru nosaka atbilstoši bērna vajadzībām nepārsniedzot 143,00 euro,-. Minētā pabalsta vietā var izsniegt 

apģērbu, apavus un citas bērna aprūpei nepieciešamās lietas.   
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī) 

61. Punktos 56., 57., 58.  minētie pabalsti tiek piešķirti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 59., un 

60 punktā minēto pabalstu saņemšanas kārtība ir noteikta pašvaldības un audžuģimenes noslēgtajā līgumā   

62. Šajā punktā minētos pabalstus izmaksā līdz katra mēneša 20.datumam. 
 

XV. DOMES UN SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 
 63. Dienests likumā noteiktajā kārtībā paziņo palīdzības prasītājam par lēmumu par pabalsta 

piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, Dienests informē palīdzības pieprasītāju rakstveidā, 
pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

64. Pabalsta prasītājs Dienesta lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai noraidīšanu var apstrīdēt viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja lēmumā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt 
viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas Jaunpils novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

65. Palīdzības prasītājs Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu 
namā Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja lēmumā nav 

norādīts, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, tad pieteikumu par domes lēmuma pārsūdzēšanu var 

iesniegt viena gada laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
66. Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils novada Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu 

komiteja.  
XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jaunpils novada domes 2010. gada 3.februāra saistošie 
noteikumi Nr.4 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”.  
 



 

 

Domes priekšsēdētāja         L. Gintere  
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 


