Pielikums
ar Apes novada domes
28.11.2013. lēmumam Nr.350 (prot.Nr.20, 2.p.)
NOTEIKUMI
Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Apes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.,5.,6..punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu
Grozījumi: Apes novada domes 28.02.2019. lēmums Nr.32
Grozījumi: Apes novada domes 27.08.2020. lēmums Nr.144
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka godalgu, naudas balvu un materiālās palīdzības, kas tiek izmaksāta
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, veidus, to apmērus, piešķiršanas un izmaksas
kārtību, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzības kārtību.
1.2. Pamats jautājuma izskatīšanai par godalgu, naudas balvu un materiālās palīdzības piešķiršanu
ir personas (palīdzības saņēmēja vai citas personas) pašvaldībā iesniegts rakstisks vai
mutisks iesniegums, tajā norādīto faktu apliecinoši dokumenti, kā arī citi noteikumos
noteiktie, konkrētajos gadījumos nepieciešamie dokumenti.
1.3. Šo noteikumu 2.nodaļā minētās godalgas, naudas balvas vai materiālo palīdzību var saņemt
persona, kuras dzīves vieta uz godalgas, naudas balvas vai materiālās palīdzības
ierosināšanas vai pieprasīšanas brīdi ir deklarēta Apes administratīvajā teritorijā, izņemot
2.2.2. minētos gadījumus.
2. Godalgu, naudas dāvanu un materiālās palīdzības veidi
2.1. Godalgas tiek piešķirtas:
2.1.1. Godalga sportistiem par ievērojamiem sasniegumiem:
2.1.1.1. godalga var tikt piešķirta par ievērojamiem sasniegumiem un godalgotas vietas
iegūšanu pasaules, Eiropas vai Latvijas mēroga sacensībās jebkura vecuma
grupas pārstāvim;
2.1.1.2. godalga ir līdz trīs valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, atkarībā no tā cik
populārs ir konkrētais sporta veids, cik liela mēroga sacensībās un cik lielā
konkurencē ir iegūta godalgotā vieta.
2.1.2. Godalga par ievērojamiem sasniegumiem mākslas vai zinātnes jomā:
2.1.2.1. Apes novada pašvaldība var izlemt piešķirt godalgu par ievērojamiem
sasniegumiem mākslas vai zinātnes jomā;
2.1.2.2. godalga ir līdz trīs valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, atkarībā no tā cik
nozīmīgs ir konkrētais sasniegums.
2.2. Naudas balvas tiek piešķirtas:
2.2.1. Naudas balva nozīmīgā dzīves jubilejā:
2.2.1.1. naudas balva Apes novadā deklarēto ilgdzīvotāju sveikšanai, kuri sasnieguši 80,
85, 90, 95, no 100 gadu vai lielāku vecumu, piešķirot naudas balvu 15,00 euro
apmērā, ziedus un apsveikumu kartiņu, kopsumma nepārsniedzot 25,00 euro ;
2.2.1.2. 100, 105 gadu jubilejā piešķir materiālu atbalstu 150,00 euro apmērā, ziedus un
apsveikuma kartiņu, kopsummā nepārsniedzot 160,00 euro.
2.2.1.3. naudas balvu izmaksā Sociālais dienests katru mēnesi sagatavojot jubilāru
sarakstu, un izmaksājot naudas balvas konkrētam jubilāram;
2.2.1.4. naudas balva tiek pasniegta un jubilārs tiek apsveikts piedaloties Apes novada
domes amatpersonai no administrācijas vai pagasta pārvaldes, sociālā dienesta
pārstāvim un pensionāru padomes pārstāvim.

2.2.1.5. tiek aizpildīts Kases izdevumu orderis, kurā jubilārs parakstās par naudas balvas
saņemšanu.
2.2.2. Naudas balva, saņemot Diplomu, Goda, Atzinības vai Pateicības rakstu un
apbalvojumu Apes novada Gada cilvēks:
2.2.2.1. Apes novada dome pieņem atsevišķu lēmumu par naudas balvas vai dāvanas
piešķiršanu personai, kura saņem Diplomu, Goda, Atzinības vai Pateicības
rakstu, apbalvojumu Apes novada Gada cilvēks, par sevišķu ieguldījumu Apes
novada labā;
2.2.2.2. naudas balva vai dāvana, saņemot Diplomu, Goda, Atzinības vai Pateicības
rakstu, apbalvojumu Apes novada Gada cilvēks ir līdz vienas valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas apmēram. Naudas balvas vai dāvanas precīzs apmērs tiek
noteikts atkarībā no tā cik nozīmīgs ir konkrētais ieguldījums, un ņemot vērā
pašvaldības budžeta iespējas.
2.3. Materiālā palīdzība neizvērtējot saņēmēja materiālos resursus tiek piešķirta:
2.3.1. Materiāla palīdzība skolas gaitu uzsākšanai:
2.3.1.1. palīdzība ir vienreizēja un paredzēta mācību līdzekļu iegādei;
2.3.1.2. palīdzības apmērs ir līdz 30,00 euro ;
2.3.1.3. materiālā palīdzība tiek piešķirta visiem bērniem, kuri uzsāk mācības kādā Apes
novada vispārizglītojošās skolas 1. klasē.
2.3.2. Materiālā palīdzība saņemt brīvpusdienas:
2.3.2.1. Sociālais dienests pieņem lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu konkrētiem
vispārīgās izglītības iestāžu izglītojamiem.
2.3.2.2. Ja ēdināšanu izglītības iestādē realizē, pērkot ārpakalpojumu, tad brīvpusdienām
piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu
katrā konkrētā izglītības iestādē, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja
piestādīto rēķinu un sarakstu, kurā norāda faktisko ēdināšanas apjomu, skolēna
vārdu, uzvārdu, dienu skaitu mēnesī, kad skolēns ēdis pusdienas, un summu.
2.3.3. Materiālā palīdzība uzturēšanās nodrošināšanai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādēs.
2.3.3.1. Tiesības uz 2.3.3.apakšpunktā minēto materiālo palīdzību ir Apes novada
administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kuras sasniegušas vecuma
pensijas vecumu un veikušas mūža ieguldījumu, lai veicinātu Apes novada plaša
mēroga atpazīstamību un popularizētu ar saviem mākslas, kultūras, zinātnes vai
sporta sasniegumiem, un par savu ieguldījumu saņēmušas vismaz vienu no
Latvijas Republikas Augstākajiem apbalvojumiem – Triju Zvaigžņu ordeni un tā
goda zīme, Viestura ordeni un tā goda zīme vai Atzinības krustu un tā goda zīme.
2.3.3.2. Par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē,
pašvaldība sedz starpību, kas veidojas no viena iemītnieka mēneša pakalpojuma
izmaksām, kurās ietilpst līdzmaksājums no klienta pensijas, piemaksas pie
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta. Iestāde, kas ir pakalpojuma sniedzējs
pašvaldībai izraksta rēķinu par atlikušās pakalpojuma izmaksas summas starpību,
un norādītā summas starpība tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam.
2.3.3.3. Ja uzturēšanos ilgstošās sociālās aprūpes iestādē realizē, pērkot ārpakalpojumu,
tad par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes iestādē piešķirtie līdzekļi tiek
pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ilgstošās sociālās aprūpes
pakalpojumu iestādē, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja piestādīto rēķinu.
(Grozījumi ar Apes novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr.32)
2.4. Dāvanas tiek piešķirtas:
2.4.1. Ziemassvētkos tiek pasniegtas dāvanas visiem Apes novada pirmsskolas bērniem un
skolas vecuma bērniem, kuri mācās Apes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs
līdz 4.klasei ieskaitot un sociālo aprūpes centru klientiem;
2.4.2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – ziemassvētku saldumu paciņu veidā,
vērtībā līdz 5,00 euro ;
2.4 3 Dāvana vai naudas balva 20,00 euro vērtībā, gada laikā dzimušajiem Apes novada
bērniem, pilsētas un pagasta svētkos.
( ar grozījumiem Apes novada domes 27.08.2020. lēmums Nr.144)

3. Nobeiguma noteikumi
3.1. Lēmumu par šajos noteikumos 2.nodaļā minēto godalgu, naudas balvu vai materiālas
palīdzības piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt godalgu, naudas balvu vai materiālu
palīdzību pieņem Apes novada dome, balstoties uz Sociālo jautājumu, Izglītības jautājumu
un Kultūras un sporta jautājumu komitejas ieteikumu, un Finanšu un tautsaimniecības
komitejas atbalstu un tas ir pamats godalgas, naudas balvas vai materiālas palīdzības
izmaksai.
3.2. Godalgas, naudas balvas un materiālā palīdzība tiek izmaksāta no Apes novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem.
3.3. Apes novada domes lēmumu ( administratīvo aktu) var pārsūdzēt Latvijas Republikas likuma
“Administratīvā procesa likums” noteiktajā kārtībā.
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