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Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšana” 25.2panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550. „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.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 ārpusģimenes aprūpes beigām” 27., 29.,30., 31. un 31.1punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu
Grozījumi: Apes novada domes 31.01.2019.
saistošie noteikumi Nr.1/2019

1.

2.

3.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālas palīdzības pabalstu veidus, to apmēru,
saņemšanas kārtību Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu
deklarējušām personām vai personām, kuras faktiski dzīvo un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
bijusi Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
Apes novada pašvaldība piešķir:
2.1. pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);
2.2. dzīvokļa pabalstu;
2.3. pabalstus bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību;
2.4. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;
2.5. palīdzību krīzes situācijā;
2.6. pabalsts audžuģimenei.
Noteikumu 2. punktā noteiktos pabalstus piešķir Apes novada domes Sociālais dienests (turpmāk
– Sociālais dienests) un izmaksā Apes novada dome apstiprinātā budžeta ietvaros.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

II.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
Garantētais minimālā ienākuma līmenis personai ir atbilstošs Ministru kabineta noteiktajam.
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) piešķir saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tiek izmaksāts divas reizes mēnesī
– no mēneša 07. līdz 15.datumam un no mēneša 22. datuma līdz pēdējai mēneša darba dienai.
Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā, Ministru kabineta noteikto un citu
izdevumu apmaksai personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.
III. Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un
maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksai personai
(ģimenei), vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai, kura deklarējusi savu pamata
dzīvesvietu Apes novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei.
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gadā 100,00 euro apmērā, uz kuru noteikta
atbilstība statusam šādai personai (ģimenei) personai (ģimenei), kura atbilst trūcīgas personas
(ģimenes) statusam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019)

Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir sasniedzis pilngadību
10. Pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, patstāvīgas dzīves uzsākšanai un
dzīves kvalitātes uzlabošanai, kuri sasnieguši pilngadību, un par kuriem Apes novada bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē.
11. Pabalsta apmēri:
11.1. vienreizējs pabalsts 250,00 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei;
11.2. vienreizējs pabalsts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā patstāvīgas
dzīves uzsākšanai;
11.3. ikmēneša pabalsts viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja pilngadību
sasniegušais bērns bārenis turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības
iestādē, vai ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis nepārtraukti turpina studijas
augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
11.4. līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam pašvaldība, kuras
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sedz ar dzīvojamās telpas
īri saistītos ikmēneša izdevumus.
11.5. dzīvokļa pabalstam bērnam bārenim un bērnam kurš palicis bez vecāku gādības tiek
noteikti sekojoši normatīvie izdevumi mēnesī īrētai dzīvojamai telpai dzīvoklī /mājā
līdz 20 m2 platībā (personai ar I vai II grupas invaliditāti – līdz 36 m2) , atsevišķam
dzīvoklim nosakot līdz 36 m2 platībā:
11.5.1. kārstā un aukstā ūdens patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk
kā 2 m3;
11.5.2. kanalizācijas patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā līdz 2
m3 ;
11.5.3. elektroenerģiju - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh;
11.5.4. par gāzi ar centralizēto gāzes padevi – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne
vairāk kā 1 m3, ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 54 litri) – balona (u)
iegādes izdevumu summa vienu reizi 4 mēnešos;
11.5.5. sadzīves atkritumu izvešana – līdz 0,24 m3;
11.5.6. dzīvojamās telpas īres maksas – 0,40 euro par m2;
11.5.7. apkurei līdz 25,00 euro, ja nodrošināta centralizētā siltumapgāde, vai līdz
10m3 malkas kalendārajā gadā, ja dzīvoklī nodrošināta krāšņu apkure.
IV.

kopējais aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs, ko izmaksā Apes novada Sociālais
dienests bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam – mēnesī nedrīkst
pārsniegt 35,00 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) pārsniegt 60,00 euro
mēnesī.
12. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē bārenis, dzīvo arī citas personas, tad bārenis ir tiesīgs saņemt
dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta
apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo personu skaitu
13. Pabalstu pārskaita personas kredītiestādes kontā vai pēc personas lūguma iesniegumā –
pakalpojumu sniedzējam.
11.6.

V.
Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs
14. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem ir trūcīgām ģimenēm, kurās ir bērni un
jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, kuri nepārtraukti iegūst izglītību:
14.1. bērnu ēdināšanas (pusdienu) 100% izdevumu segšanai Apes novada mācību iestādēs un
pirmskolas mācību iestādēs;
14.2. bērnu un jauniešu ēdināšanas (pusdienu) izdevumu segšanai iestādēs kurās iegūst
profesionālo izglītību nepārsniedzot 1,80 euro dienā.
15. Pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgas ģimenes statusa noteikšanas laiku un tā apmērs tiek noteikts
ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.
16. Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādē un
iestādēs kurās iegūst profesionālo izglītību, tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas
nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar norēķinu dokumentiem.
VI. Palīdzība krīzes situācijā
17. Ja ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ
pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
psihosociāla vai materiāla palīdzība, pašvaldība nodrošina palīdzību, pamatvajadzību
nodrošināšanai – nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās algas apmēru vienai ģimenei
(personai), neizvērtējot tās ienākumus, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, ar nosacījumu, ka klientam nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu
vai apdrošināšanas atlīdzību vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai pamatojoties
uz personas iesniegumu un dokumentiem, kas pamato iesniegumā norādīto situāciju.
18. Palīdzību krīzes situācijā piešķir, ja pieprasītāja iesniegums un krīzes situāciju apliecinoši
dokumenti ir iesniegti ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.
19. Atsevišķos gadījumos par pabalsta piešķiršanu lielākā apmērā pēc Sociālā dienesta iesniegtajiem
dokumentiem var izskatīt Apes novada domes atbildīgā komitejā. Galīgo lēmumu par pabalsta
apmēru, pamatojoties uz Apes novada domes atbildīgās komitejas atzinumu, pieņem Sociālais
dienests.
VII.
Pabalsts audžuģimenēm
20. Pabalstu audžuģimenei piešķir, ja Apes novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna
ievietošanu audžuģimenē un Apes novada Sociālais dienests noslēdzis līgumu ar audžuģimeni par
bērna ievietošanu audžuģimenē, Sociālais dienests audžuģimenei izmaksā:
20.1. pabalstu bērna uzturam mēnesī 45% no valstī noteiktās minimālās darba algas;
20.2. vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei līdz 215,00 euro. Minētā pabalsta
vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamās lietas;
20.3. pabalsts dažādu neatliekamu jautājumu risināšanai, gada laikā nepārsniedzot 145,00 euro.
21. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, Sociālais dienests piešķir
pabalstu bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam par pamatu ņemot šo saistošo noteikumu
20.1.punktā noteiktā pabalsta apmēru bērna uzturam vienam audžuģimenē ievietotam bērnam
mēnesī.
22. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna
uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.
23. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar audžuģimeni, ne vēlāk kā
mēneša laikā pieņem sociālais dienests.
24. Audžuģimene divas reizes gadā (līdz 1.janvārim un līdz 1.jūlijam) iesniedz sociālajā dienestā
pārskatu par piešķirto pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāram iegādei
izlietojumu.

VIII. Pabalstu piešķiršanas kārtība un ierobežojumi pabalsta saņemšanai
25. Sociālo pabalstu saņemšanai sociālās palīdzības pieprasītājs Sociālā dienesta sociālajam
darbiniekam iesniedz iesniegumu, norādot vēlamā pabalsta veidu.
26. Lai saņemtu noteikumu 2. punktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs
iesniedz atbilstošu iesniegumu un izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (pēc
nepieciešamības uzrādot oriģinālus), kas izsniegti ne agrāk kā pirms sešiem mēnešiem.
27. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
28. Nepieciešamā sociālā palīdzība ģimenei (personai) tiek sniegta pēc iespējas tuvāk tās deklarētajai
dzīvesvietai.
29. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas likumā noteiktā termiņā novērtē klienta vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu
atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.
30. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu izmaksā pārskaitot klienta norādītajā kontā vai pārskaitot to
pakalpojuma sniedzējam.
31. Sociālās palīdzības pabalstu Sociālais dienests nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu,
ievērojot katra pabalsta pieprasītāja bērna tiesības un intereses, ja klients:
31.1. atteicies sniegt vai sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli,
izņemot gadījumus, ja jaunatklātie apstākļi ir tādi, kas neliedz klientam saņemt
materiālo palīdzību;
31.2. neierodas Sociālajā dienestā personiski, lai vienotos par pasākumiem, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības sniegšanu;
31.3. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālās prasmju
saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;
31.4. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu,
atjaunošanu un apgūšanu nosacījumus;
31.5. nepakļaujas ārstēšanai un atveseļošanas pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo
palīdzību sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētas
personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;
31.6. neapmeklē ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai;
31.7. neiesaistās individuālās sociālās rehabilitācijas plāna izpildē;
31.8. neļauj apsekot vai nav apsekojams deklarētajā dzīvesvietā.
32. Papildus noteikumu 31. punktā minētajiem iemesliem sociālās palīdzības pabalstu Sociālais
dienests nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra pabalsta pieprasītāja
bērna tiesības un intereses, ja ir citi, normatīvajos aktos noteikti iemesli.
IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
33. Apes novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Apes novada domē Adminitratīvā
procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.
34. Apes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
X. Noslēguma jautājumi
35. Atzīt par spēku zaudējušiem 2015.gada 23.jūlija Apes novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.11/15„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”.
36. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Apes novada domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 8/2017
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Informācija
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo noteikumu
satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz

Šobrīd Apes novada pašvaldībā ir spēkā 2015.gada 23.jūlija Apes
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/15 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā”. Saistošie noteikumi “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Apes novadā” nepieciešami, lai noteiktu
pašvaldības sociālo pabalstu, apmēru un saņemšanas kārtību, tos
aktualizējot un pilnveidojot. Ievērojot Ministru kabineta 03.02.2009.
noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”
140.punktu, saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav lietderīgi,
tāpēc ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu “Par sociālajiem pabalstiem
Apes novadā” projekts (turpmāk – projekts). Projekts izstrādāts ar mērķi
pilnveidot pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm(personām),
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdalību savas
situācijas uzlabošanā. Īstenojot pašvaldības brīvās iniciatīvas un
neizvērtējot personas ienākumus, paredzēts noteikt atsevišķos saistošajos
noteikumos. Ministru kabinets 2017. gada 20.jūnijā pieņēma noteikumus
Nr.356 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu””, nosakot pašvaldībai veikt visas nepieciešamās
darbības, lai nodrošinātu MK noteikumu ieviešanu no 2018.gada
1.janvāra. 2017. gada 9. februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Šī likuma pārejas noteikumu
32. punkts nosaka, ka līdzšinējā vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā
vietā pašvaldībām ir jānosaka pabalsta krīzes situācijā apmērs un
piešķiršanas kārtība.
Saistošo noteikumu projektā:
- I. nodaļā - ietverts saistošo noteikumu izdošanas mērķis un
vispārīgie jautājumi;
- noteikts pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai (GMI) piešķiršanas kārtība atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem.– II. nodaļa;
- noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs un piešķiršanas kārtība – III.
nodaļa;
- IV. nodaļā - pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kurš ir sasniedzis pilngadību
- noteikts pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības
iestādēs – V. nodaļa;
- noteikts pabalsta krīzes situācijā apmērs un piešķiršanas kārtība
–VI. nodaļa;
- pabalsts audžuģimenēm – VII. nodaļa;
- reglamentēta pabalstu piešķiršanas kārtība, ierobežojumi
pabalstu saņemšanai - VIII. nodaļa;
- noteikta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība –IX.
nodaļa;
- noteikta saistošo noteikumu spēkā stāšanās diena – X. nodaļa.
Saistošo noteikumu projektā paredzēto pabalstu izmaksai nav

pašvaldības budžetu

nepieciešamais budžeta papildus finansējums 2018.gadā.

4. Informācija par plānoto Projekts šo jomu skar netieši atvieglojot iespējamo darba devēju projekta ietekmi uz
uzņēmēju nepieciešamību finansiāli atbalstīt savus darbiniekus
uzņēmējdarbības vidi
saistošajos noteikumos aprakstītajās situācijās.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties
administratīvajām
Apes novada domes Sociālajā dienestā, Tirgus ielā 5, Apē, Apes
procedūrām
novadā, LV-4337.
2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras,
privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Apes novada
pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt Adminitratīvā procesa likuma
noteiktajā termiņā un kārtībā Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Apes novada pašvaldības informatīvā
izdevumā „Apes novada ziņas” un ievietoti Apes novada pašvaldības
interneta mājas lapā www.apesnovads.lv
6. Informācija par
Konsultācijas notikušas veicamā sociālā darba ietvaros sociālajiem
konsultācijām ar
darbiniekiem komunicējot ar potenciālajiem sociālā pabalstu
privātpersonām
saņēmējiem.

Domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

