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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Vaiņodes novadā

Nr.12

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
VAIŅODES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8, 7.p.
21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.
21.08.2014. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr. 15, 3.p.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām, (ģimenēm), lai
apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto
izglītību) un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
2.1 Maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz vienu ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz euro 170.74 (viens simts septiņdesmit euro
74 centi). Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē un piešķir
analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p;
21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.).

2
2.2 Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz euro 128.06 (viens simts divdesmit astoņi
euro 06 centi).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p.;
21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.).

3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Personai, kura ir bez mājokļa, vienreizēju materiālu palīdzību
nodrošina pašvaldība, kuras teritorijā persona atrodas (Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.panta trešās daļas otrais teikums).
4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu
apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
6. Tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus ir personām (ģimenēm), kuras savas
dzīvesvietas ir deklarējušas Vaiņodes novadā.
7. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja Vaiņodes novada pašvaldības Sociālā
dienestā iesniegts rakstveida iesniegums, noteikta parauga aizpildīta iztikas līdzekļu
deklarācija, ienākumus un izdevumus apliecinoši dokumenti, citi dokumenti pēc sociālā
darbinieka pieprasījuma.
8. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Vaiņodes novada pašvaldības Sociālais
dienests, savā darbībā ievērojot pastāvošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos
noteikumus.
9. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
9.1. pabalsts
garantētā minimālā
ienākumu ( turpmāk – GMI ) līmeņa
nodrošināšanai;
9.2. dzīvokļa pabalsts;
9.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
9.4. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
9.5. pabalsts bērniem brīvpusdienu atmaksai;
9.6. pabalsts slimnīcu atmaksai, ārstēšanās izdevumiem un polises iegādei;
9.7. pabalsts saimnieciska rakstura sociālai palīdzībai;
9.8. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
9.9. pabalsts audžuģimenēm.
II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
10. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes
(personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīstama par
trūcīgu”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p).
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11. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši 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”.
12. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
13. Lēmumu par Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanu pieņem Vaiņodes
novada Sociālais dienests.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p).

III.

Dzīvokļa pabalsts

14. Dzīvokļu pabalstu piešķir:
14.1. trūcīgiem darbnespējīgiem invalīdiem, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar
darbspējīgiem apgādniekiem un kura mēneša ienākumi ir līdz 80% no valstī
noteiktās minimālās darba algas, pabalsta apmērs gadā līdz 23% no valstī noteiktās
minimālās algas;
14.2. trūcīgām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem;
14.3. citus gadījumus izskata individuāli, ņemot vērā ģimenes, (personas)
ienākumus, GMI līmeni un izdevumus par malkas iegādi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p).

15. Pabalstu piešķir pamatojoties pēc Vaiņodes novada domes apstiprinātiem tarifiem, ņemot
vērā ģimenes (personas), ienākumus, GMI līmeni un izdevumus par malkas iegādi.
IV.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

16. Pabalstu ārkārtas situācijā neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
17. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no ārkārtas
situācijas rašanās.
18. Pabalstu personas nāves gadījumā, kas iestājusies ārkārtas situācijā, piešķir mirušā
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
19. Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa
nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru
aprēķina kā
starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.
20. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, pašvaldība sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
V.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

21. Pabalsts paredzēts mācību līdzekļu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu.
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22. Tiesības saņemt pabalstu ir tām Vaiņodes novadā pastāvīgo dzīvesvietu deklarējušām
ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam,
daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm, kuru bērni uzsāk mācības
Vaiņodes vidusskolā un Vaiņodes internātpamatskolā 1.klasē, pēc iesnieguma saņemšanas
un ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.15, 3.p.

23. Pabalsta apmērs euro 28.46 (divdesmit astoņi euro 46 centi) katram bērnam.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.

VI.

Pabalsts bērniem brīvpusdienu apmaksai

24. Pabalsts paredzēts bērniem, kuri mācās: pirmsskolas izglītības iestādē (5-gadnieki, 6gadnieki) un skolēniem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē (1.-12.klasei), pusdienu
apmaksai. Pabalsta apmēru apstiprina Vaiņodes novada domes sēdē.
25. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir Vaiņodes novadā dzīvesvietu deklarējušo trūcīgo
ģimeņu, maznodrošināto ģimeņu, daudzbērnu ģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu
skolēniem.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.15, 3.p.

26. Svītrots ar 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.15, 3.p .
27. Svītrots ar 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.15, 3.p.
28. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta Vaiņodes novada izglītības iestādei, kurā mācās
bērns, pusdienu summas apmērā, par ko izglītības iestādes katru mēnesi izraksta rēķinu.
29. Ja palīdzības pieprasītājs saņēmis pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, tā apmēru
pieskaita palīdzības pieprasītāja rīcībā esošajiem ienākumiem attiecīgajā mēnesī.
VII. Pabalsts slimnīcu atmaksai, ārstēšanās izdevumiem
30. Tiesības saņemt pabalstu ir Vaiņodes novadā dzīvesvietu deklarējušiem:
30.1. pensionāriem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam;
30.2. 1.un 2.grupas invalīdiem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam;
30.5. trūcīgām ģimenēm (personām).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p).

31. Pamatojums pabalsta saņemšanai ir iesniegums un medicīnisko izdevumu apliecinošs
dokuments – stingrās uzskaites kvītis un čeki, par tekošo gadu.
32. Slimnīcu apmaksai, ārstēšanās izdevumiem un medikamentiem 50% apmērā no
maksājumu apliecinošos dokumentos uzrādītās summas, bet ne vairāk kā euro 42.69
(četrdesmit divi euro 69 centi). Vienai personai nepārsniedzot euro 71.14 (septiņdesmit
viens euro 14 centi) viena kalendārā gada laikā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.

32.1 Zobārstniecības pakalpojumi netiek apmaksāti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p).
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33. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par
pieprasītā pabalsta lielumu.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.15, 3.p.

VIII. Saimnieciska rakstura sociālai palīdzībai
34. Pašvaldībā sniedz saimnieciskā rakstura tehniska veida sociālo palīdzību vientuļajiem
pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm (personām), izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus.
35. Pamatojums palīdzības saņemšanai ir iesniegums, pensijas vai invalīda apliecības kopija,
trūcīgas ģimenes (personas) status.
36. Par palīdzības piešķiršanu lemj Vaiņodes novada pašvaldības Sociālais dienests.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.15, 3.p.

IX. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās
37. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta trešās un ceturtās daļas,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Ja
bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
38.

Pabalsta apmēri:
38.1. pastāvīgās dzīves uzsākšanai - euro 128.06 (viens simts divdesmit astoņi euro 06
centi), invalīdiem kopš bērnības euro 213.43 (divi simti trīspadsmit euro 43 centi),
pabalstu izmaksā vienu reizi;
38.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai izvērtējot katru konkrētu situāciju;
38.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – euro 249.00 (divi simti
četrdesmit deviņi euro 00 centi), pabalstu izmaksā vienu reizi vai par šo summu
izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru;
38.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – euro 64.03 (sešdesmit četri euro 03 centi),
bet invalīdiem kopš bērnības euro 106.72 (viens simts seši euro 72 centi). Pabalstu
izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai
profesionālās izglītības iestādē, vai ja bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai
koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības programmu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.

X. Pabalsts audžuģimenēm
39. Pabalstu piešķir Bāriņtiesu likuma 25.panta trešajā daļā un Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā.
40.

Pabalsta apmēri:
40.1. pabalsts bērna uzturam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas;
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40.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – euro 71.14 (septiņdesmit viens
euro 14 centi), izmaksā vienu reizi.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: 21.11.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13,12.p.

XI. Pabalstu piešķiršanas kārtība
41. Pabalsta
pieprasītājs
vēršas Vaiņodes novada pašvaldības domes sociālajā
dienestā, iesniedz iesniegumu (rakstveidā), kurā vēlams norādīt nepieciešamo sociālās
palīdzības pabalsta veidu, un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju.
42. 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.
43. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā
novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās
vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli,
apmeklē personu dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai, novērtē vajadzības pēc pabalsta.
44. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas (administratīvā akta izdošanas) informē
personu par pieņemto lēmumu, bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma
iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2011. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8,7.p).

XII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
45.

Vaiņodes novada pašvaldības domes Sociālā
(administratīvo aktu) var apstrīdēt novada domē.

dienesta

pieņemto

lēmumu

46.

Novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, likumā noteiktajā kārtībā.
XIII. Saistošo noteikumu publicēšana

47. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
48. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Vaiņodes novada pašvaldības
2009.gada 23.jūlija Saistošie noteikumi Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes
novadā”

Vaiņodes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

(V.Jansons)

