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Sēdes protokols Nr. 19, 18. p

Apes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2017
“PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM
APES NOVADĀ”
Apē
Apstiprināti
ar Apes novada domes
23.11.2017. lēmumu Nr.203
(protokols Nr.19. 18.p.)
Stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Grozījumi: Apes novada domes 30.05.2019.
saistošie noteikumi Nr.12/2019
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības 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.
2. Pašvaldības pabalstu veidi ir:
2.1. pusdienu ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādēs izglītojamo ģimenes
bērniem, kurās ir pieci un vairāk bērni;
2.2. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
2.3. pabalsts 80, 85, 90, 95,100 un vairāk gadu sasniegušām personām;
2.4. vienreizējs apbedīšanas pabalsts;
2.5. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem;
2.6. vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai un dažādu dzīves situāciju risināšanai;
2.7. dzīvokļa pabalsts atsevišķi dzīvojošiem vientuļajiem pensionāriem, nestrādājošām personām
ar I un II grupas invaliditāti, kurām nav apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz
45% no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas.
II. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs
3. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu, pusdienu apmaksai, izglītojamajiem vispārējā izglītības
iestādē 100% apmērā, ja tie mācās Apes novada vispārizglītojošās skolās, ir daudzbērnu
ģimeņu bērniem, kurās ir pieci un vairāk bērni.

4. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu, pusdienu apmaksai, izglītojamajiem pirmsskolas izglītības
iestādē, ja tie mācās Apes novada pirmsskolas izglītības iestādē, ir daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kurās ir pieci un vairāk bērni.
5. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās
ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā:
5.1. sākoties jaunam mācību pusgadam, ģimenei (mājsaimniecībai) atkārtoti jāiesniedz
dokumenti, lai izvērtētu tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem vispārējā
izglītības, pirmsskolas izglītības iestādē;
5.2. ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības
iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu
katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar norēķinu dokumentiem vai izņēmuma kārtā
izmaksājot naudā.
III. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts
6. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Apes novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar
mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Apes novadā un lai sniegtu materiālu atbalstu
jaundzimušā bērna (turpmāk - tekstā bērna) vajadzību nodrošināšanai.
7. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta
Apes novada administratīvajā teritorijā, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no
dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Apes novada administratīvajā teritorijā.
8. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura
ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav
izmaksāts bērna vecākiem.
9. Ja vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības teritorijā, nepieciešama izziņa,
ka nav saņemts pabalsts bērna piedzimšanai.
10. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 150,00 euro par bērnu;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 30.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2019, stājās
spēkā 05.07.2019.)

11. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas vai adopcijas
dienas.
12. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 8.punktā norādītā persona vēršas Apes novada
Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālajā dienestā), iesniedz rakstveida iesniegumu pabalsta
pieprasīšanai.
13. Sociālais dienests:
13.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros
pieejamās ziņas un iegūst nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.
13.2. pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu.
14. Pabalstu ģimenei (personai) izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas.
15. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par sešām diennaktīm, kā
arī gadījumos, ja bērnam ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe.
IV. Pabalsts 80, 85, 90, 95,100 un vairāk gadu sasniegušām personām
16. Pabalsts 80, 85, 90, 95,100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas ir Apes
novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu
sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.
17. Pabalsta apmērs:
17.1. 80, 85, 90, 95 gadu jubilejā 50,00 euro.
17.2. 100 gadu jubilejā 100,00 euro katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas pabalsta
summu palielina par 10,00eiro.
18. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamām ziņām par personu.
19. Pabalstu izmaksā personai jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc noteiktā
vecuma sasniegšanas.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

V.Vienreizējs apbedīšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir bijusi Apes novadā un,
kuras nesaņem palīdzību no darba devēja vai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras likumā
par „Valsts sociālo pabalstu likums” noteiktos apbedīšanas pabalstus.
Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.
Apbedīšanas pabalstu personas nāves gadījumā piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs nepārsniedz četrus valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērus, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.
Klientam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).
Gadījumā, ja mirušā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Apes novada administratīvajā teritorijā un
neviena persona nav uzņēmusies tā apbedīšanu, Sociālā dienesta darbinieks organizē apbedīšanu.
Apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un tam
jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas: zārka iegāde, iezārkošanas izdevumi, transporta
pakalpojumi, pakalpojumi kapos, morga izdevumi.
Šo Noteikumu 25.punktā minētajos gadījumos Sociālajā dienestā jāiesniedz izdevumus
apliecinoši dokumenti un piešķirto pabalstu pārskaita pēc iesniegtā rēķina apbedīšanas
pakalpojuma organizētāja/sniedzēja kontā.

VI. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajam
27. Pabalstu no ieslodzījuma atbrīvotajiem piešķir klientiem, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta
pirms ieslodzījuma ir bijusi Apes novadā, kuri ieslodzījumā pavadījuši ne mazāk kā 6 mēnešus.
28. Iesniegums par 2.5.punktā noteiktā vienreizējā pabalsta piešķiršanu pēc apcietinājuma
iesniedzams Sociālajā dienestā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no atbrīvošanas dienas.
29. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50,00 euro.
30. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
30.1. iesniegums;
30.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
30.3. ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu.

31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.

VII. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai un dažādu dzīves situāciju risināšanai
Tiesības saņemt pabalstu dokumentu noformēšanai vai dažādu dzīves situāciju risināšanai
piešķir individuāli izvērtējot katru situāciju.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs nepārsniedz 75,00 euro.
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Apes novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu
un izdevumus apliecinošus dokumentus.
Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā.
VIII.Dzīvokļa pabalsts
Atsevišķi dzīvojošiem vientuļajiem pensionāriem, nestrādājošām personām ar I un II grupas
invaliditāti, kurām nav apgādnieku un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 45% no valsts
noteiktās minimālās mēnešalgas.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs nepārsniedz 86,00 euro.
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Apes novada Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.
Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā vai izmaksā naudā kasē.

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
39. Apes novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Apes novada domē Adminitratīvā
procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.
40. Apes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.

IIX. Noslēguma jautājumi
41. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī
42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Apes novada pašvaldības domes
23.07.2015. saistošie noteikumi Nr.11/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Apes novadā”,
Apes novada Domes 26.04.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2012. “Par vienreizēju
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

Domes priekšsēdētājs
Jānis LIBERTS

