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PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35.panta otro, ceturto un piekto daļu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. pantu
un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 ”Audžuģimenes noteikumi”43.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 pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30., 31. un 31.1punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk – pabalsts) veidus Aizkraukles novada teritorijā, pabalstu apmēru, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.

Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to
pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un
veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

3.

Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Aizkraukles novada
administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, izņemot noteikumu V. nodaļā, VII. nodaļas
21.3.apakšpunktā un VIII. nodaļas 23.punktā un 25.punktā paredzētos pabalstus. Sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda pabalsta vēlamo veidu.
(25.04.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)

4.

Pabalstu izmaksu organizē Aizkraukles novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot valstī spēkā esošo likumdošanu un normatīvo aktu
prasības un šos noteikumus.

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.

Noteikumos lietotie termini:
6.1. ģimene - šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez
radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par mājokli un starp kurām nepastāv
dzīvojamās telpas īres attiecības;
6.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālā pabalsta prasītāja vārds, uzvārds, personas
kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs un kuri izsniegti ne agrāk kā pirms
3 mēnešiem uz iesniegšanas brīdi.
II. PABALSTU VEIDI

7.

Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:
7.1. (svītrots ar 26.08.2015. Saistošo noteikumu Nr.2015/12 1.punktu);
7.2. pabalstu bērnu izglītībai un audzināšanai;
7.3. pabalstu audžuģimenēm;
7.3.1 pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās;
(papildināts ar 30.11.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/17 2.punktu)
7.4. pabalstu veselības aprūpei;
7.5. pabalstu pārtikai;
7.6. citus pabalstus.
III. SADAĻA
(svītrota ar 26.08.2015. Saistošo noteikumu Nr.2015/12 2.punktu)
IV. PABALSTS BĒRNU IZGLĪTĪBAI UN AUDZINĀŠANAI

13. Ēdināšanas pabalsts izglītojamam vispārizglītojošās un profesionālajās skolās tiek piešķirts uz
1. un 2. mācību semestri. Lēmumu par pabalsta apmēru 1 izglītojamam vienai dienai pieņem
sociālais dienests katra mācību gada sākumā. Vakara (maiņu) vidusskolā un profesionālajā
vidusskolā ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts audzēkņiem līdz 24 gadu vecumam.
14. Ēdināšanas pabalsts pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem tiek piešķirts, sedzot faktiskos
ēdināšanas izdevumus.
15. Ģimenes pabalsts bērna izglītības un vajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts, sākoties mācību
gadam. Pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā pašvaldības budžetā paredzētos finanšu
līdzekļus. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 70 euro vienam izglītojamam.
(24.02.2016. Saistošo noteikumu Nr.2016/2 redakcijā)
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16. Mācību pabalsts 1. un 2.līmeņa augstākās izglītības, profesionālās izglītības iegūšanai (ja
mācību iestāde neatrodas Aizkraukles novadā) pilna laika klātienes studijās tiek piešķirts uz
1. un 2. mācību semestri. Pretendentam uz mācību pabalstu ir jāiesniedz izziņa no mācību
iestādes par stipendijas apmēru un sekmju rezultātiem semestra beigās. Nesekmības un
mācību pārtraukšanas gadījumos pabalsta izmaksu pārtrauc. Pabalsta apmērs vienam
studentam ir ne vairāk kā 70 euro mēnesī.
V. PABALSTI AUDŽUĢIMENĒM, BĀREŅIEM UN
BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM
PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BEIGŠANĀS
(30.11.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/17 redakcijā)
17. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti ģimenei, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par bērna
ievietošanu ģimenē, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli.
18.

Pabalsta apmērs bērna uzturam audžuģimenē mēnesī no katra bērna vecāka ir noteikts
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam minimālajam uzturlīdzekļu apmēram bērnam.
(25.04.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)

18.1 Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, no pašvaldības budžeta
līdzekļiem audžuģimene saņem atlīdzību un pabalstu bērna uzturam, proporcionāli dienu
skaitam, atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1036 “Audžuģimenes
noteikumi”.
(papildināts ar 30.11.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/17 4.punktu)
19.

Vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu
audžuģimenē, atbilstoši bērna vajadzībām - līdz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
apmēram, turpmāk katru nākamo gadu - 30% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas
apmēra.
(25.04.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)

19.1 Pašvaldība, pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības Bāriņtiesas lēmumu par
ārpusģimenes aprūpi, pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās piešķir:
19.1 1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā;
19.1 2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 250 euro
apmērā;
19.1 3. pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studijas augstskolā vai koledžā un
ir sekmīgs, pabalsta apmērs ir 70 euro, invalīdam kopš bērnības – pabalsta apmērs
107 euro.
(papildināts ar 30.11.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/17 4.punktu)
19.2 Ja pilngadību sasniegušais bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās īrē dzīvokli, pašvaldība nodrošina dzīvokļa pabalstu, atbilstoši Aizkraukles
novada domes 26.08.2015. saistošiem noteikumiem Nr.2015/11 “Par dzīvokļa pabalstu
Aizkraukles novadā”.
(papildināts ar 30.11.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/17 4.punktu)
VI. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
20. Lai nodrošinātu palīdzību veselības aprūpei, sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:
20.1. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai tiek piešķirts,
pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, kas izsniegti esošā kalendārā
gada laikā. Pabalsta apmērs gadā ir 120 euro vienai personai, bet ne vairāk kā 480 euro
četru un vairāk cilvēku ģimenei.
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(25.04.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)
20.2. (svītrots ar 24.02.2016. Saistošo noteikumu Nr.2016/2 3.punktu)
20.3. pabalsts ārstēšanai no atkarībām un sociālajai rehabilitācijai ir līdz 85% no minimālās
darba algas. Pabalsta summa var pilnībā vai daļēji segt ārstēšanās vai sociālās
rehabilitācijas pasākumu izdevumus, ja sociālais dienests nosaka to nepieciešamību.
Sociālais dienests pēc ģimenes materiālā stāvokļa un situācijas ģimenē izvērtēšanas un
vienošanās ar klientu apmaksā izdevumus pēc pakalpojuma sniedzēja iesniegtā rēķina
vai arī pabalsts var tikt izmaksāts naudā, pēc tam iesniedzot izdevumus apliecinošus
dokumentus vai to kopijas;
20.4. pabalsts aprūpei ir līdz 100 euro, izvērtējot konkrēto situāciju ģimenē un likumīgo
apgādnieku iespējas, pabalstu var piešķirt aprūpējamiem pensionāriem un personām ar
invaliditāti, kuriem saskaņā ar ģimenes ārsta un sociālā darbinieka atzinumu
nepieciešama aprūpe un kuri neizmanto sociālā dienesta aprūpes mājās pakalpojumu.
(24.02.2016. Saistošo noteikumu Nr.2016/2 redakcijā)
VII. PABALSTS PĀRTIKAI
21.

Pabalsts pārtikai tiek piešķirts naudā ne vairāk kā 50 euro mēnesī vienai personai. Pabalsts
pārtikai tiek piešķirts:
(25.04.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)
21.1. trūcīgām ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni;
21.2. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem ir
bezdarbnieks, kurš piedalās novada teritorijas labiekārtošanas darbos, vai ilgstoši
slimo;
21.3. vienreizēji personām, kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ne vairāk kā 25 euro;
21.4. krīzes situācijā ģimenēm (personām), sociālajam dienestam izvērtējot šī pabalsta
nepieciešamību.

22.

Pabalstu pārtikai siltās maltītes veidā 1x dienā (izņemot sestdienas, svētdienas) var saņemt:
(24.02.2016. Saistošo noteikumu Nr.2016/2 redakcijā)
22.1. personas ar 1., 2. un 3. invaliditātes grupu, sociālajam dienestam izvērtējot šī
pakalpojuma nepieciešamību;
22.2. personas, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu;
22.3. pensionāri, kuriem ir dažāda veida problēmas siltā ēdiena sagatavošanā, un sociālajam
dienestam izvērtējot šī pabalsta nepieciešamību;
22.4. (svītrots ar 24.02.2016. saistošo noteikumu Nr.2016/2 7.punktu)
22.5. krīzes situācijā ģimenēm (personām), sociālajam dienestam izvērtējot šī pabalsta
nepieciešamību.
VIII. CITI PABALSTI

23. Vienreizējs apbedīšanas pabalsts ir līdz 427 euro, kas paredz minimālo apbedīšanas izdevumu
segšanu (zārka iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi u.c.), kuru piešķir
Aizkraukles novadā pamata dzīvesvietu deklarējušās personas nāves gadījumā tās tuviniekam
vai personai, kura uzņēmusies veikt apbedīšanu, nonākusi ārkārtas situācijā un ar saviem
spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu, ko apliecina Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu.
(26.08.2015. Saistošo noteikumu Nr.2015/12 redakcijā);
24. Pabalsts atsevišķu situāciju atrisināšanai (dokumentu noformēšanai un atjaunošanai,
medicīnas un higiēnas preču iegādei, u.c.) – līdz minimālās darba algas apmēram.
25.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā ir līdz 500 euro uz ģimeni. Lai saņemtu pabalstu,
persona, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās, iesniedz argumentētu
iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Pabalstu
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krīzes situācijā piešķir pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par ģimenes
(personas) sociālo situāciju, pieejamajiem resursiem, spēju apmierināt savas pamatvajadzības,
ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes
situācijas izraisīto seku rezultātā.
(30.11.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/17 redakcijā)
Pabalstu krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka ieteikuma var aizstāt ar pabalstu (natūrā),
sedzot izdevumus uzturam, izdevumus par sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu, ja šie pakalpojumi ietver pamatvajadzību nodrošināšanu, kā arī,
sedzot citus izdevumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzības.
(25.04.2017. Saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)
IX. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
26. Lēmumu par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu pieņem
Sociālā dienesta vadītāja, pamatojoties uz Sociālā dienesta speciālistu atzinumu 10 dienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas un paziņo iesniedzējam, informējot par lēmuma
apstrīdēšanas kārtību.
27.

Sociālā dienesta lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var
apstrīdēt Aizkraukles novada domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28.

Aizkraukles novada domes lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

29. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības izdevumā „Domes Vēstis” un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas.
30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Aizkraukles novada domes 07.01.2010. saistošie
noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.1, 2.§) „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles
novadā”.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

5

APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 27.novembra
lēmumu Nr.278 (protokols Nr.12, 2.§)
Saistošo noteikumu Nr.2013/31
”Par sociālās palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības
likuma 32.pantu, ievērojot, ka no 2014.gada 1.janvāra Latvijā plānots
ieviest euro. Saistošajos noteikumos noteikti pabalstu veidi
Aizkraukles novadā, lai nodrošinātu ģimenes (personas)
pamatvajadzības – ēdienu, apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un
obligāto izglītību. Mainoties valstī noteiktajai minimālajai algai, lai
Sociālā dienesta klientiem tiktu nodrošinātas viņu pamatvajadzības,
nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Aizkraukles novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35.panta trešo daļu, ja ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta
izmaksāt arī citus pabalstus ne tikai trūcīgām, bet arī
maznodrošinātām ģimenēm (personām), ņemot vērā komunālo
pakalpojumu izmaksas, lai sniegtu pašvaldības sociālā nodrošinājuma
budžeta ietvaros iespējamo sociālo palīdzību sava novada iedzīvotāju
grupām – trūcīgām ģimenēm (personām), ģimenēm ar bērniem,
pensionāriem, invalīdiem. Ir noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs gadā
gan trūcīgām gan maznodrošinātām ģimenēm (personām), ņemot
vērā to, ka novadā apmēram 92% iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu
mājās, labiekārtotos dzīvokļos ar centralizēto siltuma un ūdens
apgādi. Maznodrošinātām ģimenēm (personām) dzīvokļa pabalsta
apmērs tiek noteikts atbilstoši iztikas līdzekļu deklarācijā
norādītajiem ģimenes (personas) ienākumiem uz vienu personu
mēnesī. Ģimenēm ar lielākiem ienākumiem dzīvokļa pabalsta apmērs
ir mazāks.
Papildināti nosacījumi pabalsta pārtikai saņemšanai (pārtikas talona
veidā, skaidrā naudā vai zupas porcijas veidā) – krīzes situācijā to var
saņemt arī ģimene vai persona, kurai dažādu iemeslu dēļ nav piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Trūcīgām ģimenēm dzīvokļa pabalsta apmērs ir palielināts par 18%,
taču ar 2012.gadu ir samazinājies trūcīgo ģimeņu skaits.
Maznodrošinātām ģimenēm dzīvokļa pabalsta pieaugums ir vidēji par
8,5%, arī ģimeņu skaits ir samazinājies.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumi veidoti, pamatojoties uz plānoto sociālā nodrošinājuma
budžetu. Pašvaldība ir izvērējusi pašvaldības budzeta iespējas un
saistošo noteikumu rezultātā sociālajam budžetam papildus
nepieciešams gadā aptuveni 2800,oo euro.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par

Personas var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Aizkraukles
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administratīvajām procedūrām

novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas nav notikušas.
privātpersonām

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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