
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006,  

fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                        ar Priekules novada pašvaldības 

domes 25.08.2016. lēmumu 

 (protokols Nr.15, 8.) 

 

PRECIZĒTĀ REDAKCIJA 

apstiprināta ar Priekules novada 

pašvaldības domes 29.09.2016. 

lēmumu (protokols Nr.16,35.) 

 

PRECIZĒTĀ REDAKCIJA 

apstiprināta ar Priekules novada 

pašvaldības domes 27.10.2016. 

lēmumu (protokols Nr.18,36.) 

 

 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 

 

 

PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM PRIEKULES NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar: 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

 3.panta trešo daļu, 23.pantu, 35.panta ceturto un piekto daļu, 

 likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

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 pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

27., 30., 31.punktu 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un 

apmērus, pabalstu piešķiršanas kārtību personām un 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 personām un ģimenēm, lai apmierinātu to pamatvajadzības 



(ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un veicinātu viņu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

3. Pabalstus piešķir personai vai ģimenei, kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, izņemot saistošo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētajā gadījumā. 

Personai, kura ir bez mājokļa, vienreizēju materiālu palīdzību nodrošina pašvaldība, kuras 

teritorijā persona ir deklarēta.  

4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu 

apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu 

pamatvajadzību apmierināšanai. 

5. Nepieciešamā sociālā palīdzība personai vai ģimenei tiek sniegta pēc iespējas tuvāk personas  

dzīvesvietai.  

6. Piešķirto pabalstu izmaksā: 

6.1. Priekules novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs vai, ieskaitot personas norādītajā 

kredītiestādes kontā. 

7.Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi: 

7.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

7.2. dzīvokļa pabalsts; 

7.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 

7.4. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai; 

7.5. pabalsts bērna ēdināšanai; 

7.6. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai; 

7.7. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās; 

7.8. pabalsts audžuģimenēm; 

7.9. pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai.  

 

II Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

8. Pabalstu aprēķina un izmaksā valsts noteiktajā minimālajā apjomā un kārtībā.  

 

III Dzīvokļa pabalsts 

9. Pabalstu piešķir personām un ģimenēm, kas atzītas par trūcīgām:  

9.1. īres un komunālo maksājumu segšanai; 

9.2. kurināmā iegādei; 

9.3. citu ar dzīvokļa maksājumiem saistītu izdevumu segšanai. 

10. Pabalstu piešķiršanas periods ir kalendārā gada 12 mēneši, ņemot vērā ģimenes (personas) 

trūcīgās personas vai ģimenes statusa periodu un ienākumus uz vienu personu mēnesī.  

11. Pabalstu vienai ģimenei vai personai piešķir šādā apmērā: 

11.1. 30,00 euro  mēnesī, ja ienākumi uz vienu personu ģimenē ir līdz 43,00 euro; 

11.2. 25,00 euro mēnesī, ja ienākumi uz vienu personu ģimenē ir no 43,01 euro līdz 71,00 euro; 

11.3. 20,00 euro mēnesī, ja ienākumi uz vienu personu ģimenē ir no 71,01 euro līdz 99,00 euro; 

11.4. 15,00 euro mēnesī, ja ienākumi uz vienu personu ģimenē ir no 99,01 euro līdz 113,00 euro; 

11.5. 10,00 euro mēnesī, ja ienākumi uz vienu personu ģimenē ir no 113,01 euro līdz 128,06 

euro. 



IV Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

12. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, avārijas vai iepriekš  neparedzami apstākļi) 

piešķir līdz 300,00 euro ģimenei vai personai, neizvērtējot ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 

neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts 

noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 

 

13. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ārkārtas 

situācijas rašanās.  

 

 

V Pabalsts medicīnas pakalpojumu un medikamentu apmaksai 

 

14. Pabalstu piešķir vientuļiem pensionāriem, personām ar invaliditāti un personām ar 

prognozējamo invaliditāti, kuru ienākumi ir līdz 160,00 euro mēnesī. Kopējā piešķiramā pabalsta 

summa vienai personai ir līdz 60,00 euro gadā.  

 

VI Pabalsts bērna ēdināšanai  

15. Ikmēneša pabalstu 15,00 euro apmērā piešķir trūcīgo vecāku bērniem, kuri mācās Priekules 

novada pirmskolas izglītības iestādēs vai Priekules novada izglītības iestādēs no ceturtās līdz 

divpadsmitajai klasei un trūcīgo vecāku bērniem, kuri ir profesionālo un arodvidusskolu 

audzēkņi.   

 VII Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 

16. Pabalstu 20,00 euro apmērā piešķir skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei vienu reizi 

gadā 1.klases skolēniem no daudzbērnu un trūcīgām ģimenēm, ja bērns mācās Priekules novada 

mācību iestādē.  

 

VIII Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības  

palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 

 

17. Pabalsta veidi un apmērs: 

17.1. vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai izmaksā 150,00 euro apmērā, bet 

personai ar invaliditāti kopš bērnības 250,00 euro apmērā; 

17.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei izmaksā 250 euro 

apmērā vai, piešķirot sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru izmaksājamā pabalsta apmērā;  

17.3. pabalstu mācību un studiju ikmēneša izdevumu segšanai izmaksā 65,00 euro apmērā, bet 

personai ar I grupas invaliditāti kopš bērnības – 140,00 euro; II grupas invaliditāti – 130,00 euro; 

III grupas invaliditāti 110,00 euro mēnesī. Pabalstu izmaksā 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. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā 

un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.  

IX Pabalsts audžuģimenēm 

18. Pabalstu piešķir LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

19. Pabalsta apmēri: 



19.1. pabalsts bērna uzturam ārpus Priekules novada pašvaldības teritorijās dzīvesvietu 

deklarējušā audžuģimenē – 150,00 euro mēnesī par katru bērnu; 

19.2. pabalsts bērna uzturam Priekules novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušā 

audžuģimenē – 200 eur  mēnesī par katru bērnu; 

19.3. vienreizējs pabalsts – 150,00 euro apmērā apģērba un mīkstā inventāra iegādei par katru 

bērnu. 

 

X Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai  

21. Pabalsts neparedzētu situāciju un apstākļu risināšanai un citu sociālo situāciju risināšanai tiek 

piešķirts Priekules novadā deklarētām personām, individuāli izvērtējot situāciju, līdz 200 euro 

gadā.  

XI Pabalstu piešķiršanas kārtība 

22. Pabalsta pieprasītājs pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (rakstveidā vai 

izsaka mutvārdos), kurā vēlams norādīt nepieciešamo sociālās palīdzības pabalsta veidu un 

aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja 

nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam. 

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Sociālais dienests pieķir pabalstu bez pabalsta 

pieprasītāja iesnieguma un deklarācijas. 

23. Sociālajā dienestā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas ar 

invaliditāti vai pensionāra apliecību, ja persona ir persona ar invaliditāti vai pensionārs, un šīs 

ziņas pašvaldībā nav pieejamas. 

24. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu 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 un pieņem lēmumu par pabalsts piešķiršanu vai motivētu 

atteikumu piešķirt pabalstu.  

25. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu, bet 

atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas 

(pārsūdzēšanas) termiņus un kārtību. 

 

XII Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē. 

27. Priekules novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

XIII Noslēguma jautājumi 

 

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra 

saistošos noteikumus Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”.  

 



29. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas izdevumā „Priekules Novada 

Ziņas”.  

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja (personiskais paraksts)  V.Jablonska 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


