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APSTIPRINĀTI ar  
Pārgaujas novada domes 19.10.2017. 

sēdes lēmumu Nr.184 (protokols Nr. 13, 19§)  
 

 PRECIZĒTI ar  
Pārgaujas novada domes 21.12.2017. 

sēdes lēmumu Nr. 227 ( protokols Nr. 16, 13. §)  
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 

„Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām”  
43. panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta  
trešās daļas 21. punktu. 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības materiālās palīdzības veidus 
Pārgaujas novadā, šīs palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt noteikumos minētos materiālās palīdzības pabalstus.  
2. Noteikumos lietotie termini: 
2.1.Ģ imene – laula tie, be rni un personas, kura m ir kopī gi izdevumi par uzturu un kuras mitina s 
viena  ma joklī ; 
2.2. SOPA - sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskā sistēma, 
kurā tiek uzglabāta informācija par ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām piešķirtajiem 
pabalstiem un atvieglojumiem; 
2.3. ČAES dalībnieki- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. 
3. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir 
deklarējušas Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo deklarētajā adresē.  
4. Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir un izmaksā Pārgaujas novada 
Sociālais dienests ( turpmāk- Dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.  
5. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz 
Dienestā iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu, kā arī attiecīgā pabalsta 
saņemšanai nepieciešamos dokumentus (ja šie dokumenti nav pašvaldības rīcībā).  
6. Iesniedzot Dienesta  s o noteikumu 5.punkta  mine to iesniegumu, pabalsta pieprasī ta js un visi 
pilngadī gie g imenes locekl i dod atl auju iegu t un izmantot pas valdī bas un valsts datu reg istros 
pieejamo informa ciju par visiem g imenes locekl iem, kas nepiecies ama le muma pien ems anai par 
socia la s palī dzī bas pabalsta pies k irs anu vai atteikumu pies k irt pabalstu, un veikt datu apstra di 
elektroniskaja  datu ba ze  SOPA. 
7. Dienests g imenes (personas) sniegta s zin as pa rbauda izskatot iesniegtos dokumentus, 
nove rte jot g imenes (personas) dzī ves apsta kl us, ja tas ir nepiecies ams, pieprasot zin as no valsts 
un pas valdī bas institu cija m, ka  arī  cita m juridiskaja m un fiziskaja m persona m. 
8. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto kārtību.  



9. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā, pārskaitīt personas norādītajā kontā 
vai pabalsta summas apmērā apmaksāt preces un/ vai pakalpojumus.  
10. Pašvaldības materiālā atbalsta veidi:  
10.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;  
10.2. vienreizējs pabalsts apbedīšanai;  
10.3. svētku pabalsts 80,85,90,95,100 gadu jubilejā un katra gada jubilejā pēc 100 gadu 
sasniegšanas;  
10.4. pabalsts politiski represētajām un ČAES dalībniekiem;  
10.5. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda 
izciešanas;  
10.6. pabalsts personas apliecinošu dokumentu nokārtošanai; 
10.7. pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai; 
10.8. brīvpusdienas. 

II. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts 
11. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Pārgaujas novada pašvaldības brīvprātīgā 
iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Pārgaujas novadā un lai sniegtu materiālu 
atbalstu jaundzimušā bērna ( turpmāk tekstā bērna) vajadzību nodrošināšanai.  
12. Vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības saņemt vienam no vecākiem, kurš savu 
dzīvesvietu ir deklarējis un faktiski dzīvo Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā un 
jaundzimušo no dzimšanas reģistrēšanas brīža ir deklarējis Pārgaujas novada administratīvajā 
teritorijā.  
13. 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, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dzimšanas apliecības 
izsniegšanas dienas.  
14. Pabalsta apmērs ir 75.00 euro.  

 
III. Vienreizējs pabalsts apbedīšanai 

15. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās 
personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pārgaujas novads, apbedīšanu.  
16. Pabalsta apmērs ir 105.00 euro.  
17. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.  
 

IV. Svētku pabalsts 80,85,90,95,100 gadu jubilejā 
un katra gada jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas 

18. Pabalsts 80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas ir Pārgaujas 
novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījama vecuma 
sasniegušām personām.  
19. Pabalsta apmērs 80,85,90,95 un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas ir 40.00 euro.  
20. 100 gadus sasniegušai personai 150.00 euro.  
21. Pabalstu izmaksā personas jubilejas dienā, viņa dzīvesvietā Pārgaujas novadā.  
 

V. Pabalsts politiski represētajām personām un ČAES dalībniekiem 
22. Pabalsts politiski represētajām personām un ČAES dalībniekiem ir Pārgaujas novada 
pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētajām 
personām un ČAES dalībniekiem veselības uzlabošanai.  
23. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts politiski represētas personas vai ČAES 
dalībnieka statuss un šī persona ir deklarējusies un faktiski dzīvo Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā.  
24. Pabalsta apmērs ir 40.00 euro.  
25. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gada laikā:  
25.1. politiski represētām personām Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā marta mēnesī;  
25.2. ČAES dalībniekiem ČAES gadadienā aprīļa mēnesī.  
 

VI. Vienreizējs pabalsts personām, 
kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas 



26. Vienreizējs pabalsts personām pēc soda izciešanas, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, 
ir paredzēts personu pamatvajadzību nodrošināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
Pārgaujas novads.  
27. Pabalsta apmērs ir 40.00 euro.  
28. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas.  
 

VII. Pabalsts personas dokumentu kārtošanai 
29.Pabalsts paredzēts valsts nodevas apmaksai par personu apliecinoša dokumenta – pases vai 
personas apliecības – izsniegšanu. 
30. Pabalstu ir tiesības saņemt personai kurai ir noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss 
Pārgaujas novada pašvaldības noteiktajā kārtībā un kura krīzes situācijā nespēj segt izdevumus 
par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un personu apliecinoša dokumenta neesamības 
dēļ persona nevar realizēt savas pamatvajadzības.  
31.Pabalstu noteikumu 30. punktā  minētajai personai piešķir vienu reizi piecos gados: 
31.1. personu apliecinoša dokumenta pirmreizējai saņemšanai, sasniedzot 15 gadu vecumu; 
31.2. ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis un personu apliecinoša dokumenta 
turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā; 
31.3. iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs. 
32.  Pabalsta apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu 
apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā. 
33. Personai piešķirto pabalstu pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā par 
dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu. 
 

VIII. Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai 
34. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenei) atsevišķu situāciju 
risināšanai, 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. 
35. Dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības nepieciešamību ģimenei (personai) īpašu 
dzīves grūtību pārvarēšanai vai mazināšanai situācijā, kad objektīvu apstākļu dēļ ģimene 
(persona) daļēji vai pilnībā nevar īstenot savas pamatvajadzības.  
36. Pabalstu piešķir, ja netiek pieprasīts cita veida pabalsts.  
 

IX. Brīvpusdienas 
37. Neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, brīvpusdienas 100 % apmērā piešķir visiem 
Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestāžu 5/6 gadīgiem izglītojamiem un vispārizglītojošo 
skolu skolēniem, kuri nav valsts apgādībā. 
38. Brīvpusdienu maksa par viena izglītojamā ēdināšanu dienā tiek noteikta ņemot vērā 
attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.  
39. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina 
ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar norēķinu dokumentiem. 
 
 

X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

40. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pārgaujas novada domē.  
41. Pārgaujas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.  
 

XI. Noslēguma jautājumi 
42. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā 
“Pārgaujas Novada Vēstis.” 
43. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.28 
“Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā”.  
 
Domes priekšsēdētājs        Hardijs VENTS 
 

https://likumi.lv/ta/id/243484-personu-apliecinosu-dokumentu-likums


Paskaidrojuma raksts 
Saistošajiem noteikumiem Nr.10 

„Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Lai nodrošinātu noteikumu atbilstību pašreizējam un plānotajam 
tiesiskajam regulējumam normatīvajos aktos ir nepieciešams 
precizēt Pārgaujas novada pašvaldības domes 23.07.2015. izdotos 
saistošos noteikumus Nr.7 “Ģrozījumi Pārgaujas novada domes 
Saistošajos noteikumos Nr.28 “Par materiālo pabalstu Pārgaujas 
novadā”.  
  Ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo 
noteikumu normu apjoma, tad atbilstoši Ministru kabineta 
03.02.2009. noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumu’’ 140.punktam, ir jāsagatavo jauns 
noteikumu projekts. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi „ Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka materiālās palīdzības 
veidus Pārgaujas novadā, palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību 
un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos 
minētos materiālās palīdzības pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.  
Saistošajos noteikumos ir noteikti šādi materiālās palīdzības 
pabalstu veidi:  

• vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;  
• vienreizējs pabalsts apbedīšanai;  
• svētku pabalsts 80,85,90,95,100 gadu jubilejā un katra 

gada jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas;  
• pabalsts politiski represētajām un ČAES dalībniekiem;  
• vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no 

ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas;  
• pabalsts personas apliecinošu dokumentu nokārtošanai; 
• pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai; 
• brīvpusdienas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības 
budžetu, tie veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai nodrošināšanai 
paredzētajiem līdzekļiem. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 
izpildi, nav nepieciešamība veidot jaunas amata vietas.  
 

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 
vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā. 



6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav organizētas. 
Ņemtas vērā Pārgaujas novada iedzīvotāju vajadzības pēc sociālās, 
materiālās palīdzības, izvērtējot Sociālā dienesta ikdienas 
saskarsmi ar klientiem. 
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma 
raksts tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv. 
 

 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                              Hardijs VENTS      
 

 
 

 
 


