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APSTIPRINĀTI ar  

Pārgaujas novada domes 21.12.2017. 
sēdes lēmumu Nr. 228 (protokols Nr. 16, 14§)  
 

Saistošie noteikumi Nr.15 
 Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”  

43. panta trešo daļu,  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35. panta otro, ceturto un piekto 

daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”25.2panta pirmo un 

piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada 

17. jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43.punktu, 

 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” 

27.,28.,29.,30.,31. punktu 

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālas palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, 

saņemšanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs Sociālajam dienestam dod atļauju 
izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu 
(ģimeni). 

II.  SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI 
3. Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktie pašvaldību obligāti 

izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti: 
3.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI); 
3.2. dzīvokļa pabalsts; 
3.3.  pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem; 
3.4. pabalsts audžuģimenēm; 
3.5. pabalsts krīzes situācijā. 
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4. Pašvaldība piešķir citus pabalstus: 
4.1.   pabalsts veselības aprūpes izdevumu daļējai apmaksai; 
4.2.   pabalsts aprūpei mājās. 
4.3.  pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības  

iestādēs; 
4.4. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai. 

III.  PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ 
IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI 

5. Pārgaujas novada pašvaldībā garantētais minimālā ienākuma līmenis (GMI) 
personai ir atbilstošs Ministru kabineta noteiktajam. 

6. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) 
piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

7. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksā personai 
naudā pagasta pārvaldes kasē vai pārskaita uz personas kontu, līdz kārtējā mēneša 
pēdējai darbdienai. 

IV. DZĪVOKĻA PABALSTS 
8. Dzīvokļa pabalstu piešķir personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu 

deklarējušas Pārgaujas novadā, lai palīdzētu segt īres (apsaimniekošanas) maksu, 
apkures, un komunālos maksājumus un izdevumus kurināmā iegādei par dzīvojamo 
telpu, kurā persona (ģimene) faktiski dzīvo, neatkarīgi no tā, kas ir dzīvojamās 
platības īpašnieks. 

9. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir: 
9.1. personām (ģimenēm), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts 

trūcīgas personas/ģimenes statuss – pabalsta apmērs 170.00 EUR (viens 
simts septiņdesmit euro un 00 centi); 

9.2. personām (ģimenēm), kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķirts 
maznodrošinātas  personas/ģimenes statuss – pabalsta apmērs 100.00 EUR 
(viens simts euro 00 centi); 

9.3.  nestrādājošam, vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi 
nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas – pabalsta apmērs 
170.00 EUR (viens simts septiņdesmit euro un 00 centi); 

9.4. personai ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras kopējie ienākumi nepārsniedz 
50% no valstī noteiktās minimālās algas – pabalsta apmērs 170.00 EUR 
(viens simts septiņdesmit euro un 00 centi). 

10. Dzīvokļa pabalstu Pārgaujas novada pašvaldība izmaksā 1 (vienu) reizi kalendārajā 
gadā, pēc personas iesnieguma. 

V.  PABALSTI BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM PĒC 
PILGADĪBAS SASNIEGŠANAS 

11. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
līdz 24 gadu vecumam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Pārgaujas 
novada bāriņtiesa, ir tiesības saņemt visus normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, 
tajā skaitā: 

11.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kurš ir divu valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā, bet personai ar invaliditāti no 
bērnības – divu tai noteikto valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā; 

11.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kura 
apmērs ir 250,00  EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi); 

11.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem, kurš ir valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmērā, bet personai ar invaliditāti no bērnības – tai noteiktā 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja sekmīgi tiek turpinātas 
mācības vispārējās vidējās, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai 
koledžā; 

11.4. dzīvokļa pabalstu: 
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11.4.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, 
nepieciešamie izdevumi  par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām); 
11.4.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu  (elektroenerģija, gāze, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, 
apkure vai siltumenerģijas resursu iegāde apkures periodā), ja tie nav 
ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti 
veicamajām pārvaldīšanas darbībām). 

12. Dzīvokļa pabalsta apmērs mēnesī tiek aprēķināts sekojoši: 
12.1. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 25 m2 apmērā. 
12.2. Pabalstu aprēķina pēc sekojošiem izcenojumiem:    

12.2.1. Īres maksa – 0.21  EUR par 1  m 2.   
12.2.2. Par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi apkures periodam (7. 
mēnešus - no oktobra līdz maijam) atbilstoši faktiskajām apkures vai 
siltumenerģijas resursu iegādes izmaksām, bet ne vairāk kā  35.00 EUR 
(trīsdesmit pieci euro 00 centi) apkures periodā mēnesī.  
12.2.3. Elektroenerģija – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā  
15.00 EUR (piecpadsmit euro 00 centi) mēnesī.  
12.2.4. Gāze – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā 3.00 EUR 
(trīs euro 00 centi) mēnesī. 
12.2.5. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana – atbilstoši faktiskām 
izmaksām, bet ne vairāk kā  1.50 EUR (viens euro 50 centi) mēnesī. 
12.2.6. Par ūdeni un kanalizāciju-  – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne 
vairāk kā  5.00 EUR (pieci euro 00 centi) mēnesī. 

13. Dzīvokļa pabalsta apmērs nevar pārsniegt faktiskos ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistītos izdevumus un  šo  noteikumu 12. punktā minētos apmērus. 

14. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu. 
15. Dzīvokļa pabalstu pārskaita Bāreņa  norādītajā  kredītiestādes kontā, pēc attiecīga 
iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā.  
16. Bārenim ir pienākums izlietot dzīvokļa pabalstu  ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto  izdevumu un izdevumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu, segšanai.  
17. Kārtējā dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Sociālā dienestā ar dzīvokļa 
lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.). 
18. Bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas 
varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta 
apmēra grozīšanai. 

VI. PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM 
19. Pamatojoties uz savstarpējo Pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu, 
audžuģimenei izmaksā: 

19.1. vienreizēju pabalstu apģērba, mīkstā inventāra iegādei ievietojot 
audžuģimenē  bērnu 200.00 EUR (divi simti euro 00 centi).  
19.2. ikmēneša pabalstu katra audžuģimenē ievietotā  bērna uzturam 50% 
apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.    

20. Personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt  pabalstu no dienas, 
kad bērns nodots  audžuģimenes aprūpē.  
21. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, Sociālais 
dienests piešķir:  

21.1. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu proporcionāli dienu 
skaitam, par pamatu ņemot apmēru, kādu no valsts pamatbudžeta līdzekļiem 
saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets, ja nav 
piešķirta valsts atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu; 
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21.2. pabalstu bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo 
saistošo noteikumu 19.2. punktā noteiktā pabalsta apmēru bērna uzturam vienam 
audžuģimenē ievietotam bērnam mēnesī;  

22. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja 
bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa. 

VII.  PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ 
23.Pabalsts krīzes situācijā ir pašvaldības nodrošināta materiāla un cita veida palīdzība, 
kuru, ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu radīto zaudējumu 
sekas vai sociālajai rehabilitācijai un sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos 
izdevumus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir personai (ģimenei).  
24.Pabalstu ir tiesības pieprasīt pamatvajadzību nodrošināšanai: 

24.1.  katastrofu gadījumos; 
24.2.  citos no personas (ģimenes) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos, ja 
persona (ģimene) savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem spēkiem. 

25. Pabalsta krīzes situācijā mērķis ir novērst vai mazināt krīzes situācijas izraisītās 
negatīvās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos 
sabiedrībā.  
26. Nosakot pabalsta krīzes situācijā apmēru, tiek ņemts vērā: 

26.1. apstākļu radīto zaudējumu apmērs;  
26.2. pabalsta pieprasītāja spējas apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, 
apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība), izmantojot savā rīcībā 
esošos resursus; 

27. Pabalsta krīzes situācijā apmērs Pārgaujas novadā tiek noteikts ne vairāk kā valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vienai personai kalendārā gada laikā, 
nepārsniedzot faktisko izdevumu apmēru. Piešķirot pabalstu, tiek ņemts vērā 
dokumentāli pamatots nepieciešamo līdzekļu apjoms pamatvajadzību nodrošināšanai, 
krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. 
28. Pabalsts netiek piešķirts: 

28.1. ja konstatēts, ka krīzes situācija radusies personas (ģimenes) ļaunprātīgas 
darbības dēļ; 
28.2. ja pabalsts pieprasīts vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc krīzes situācijas 
iestāšanās. 
VIII. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPES IZDEVUMU DAĻĒJAI APMAKSAI 

29. Pabalstu piešķir un tas tiek izmaksāts šādām personām: 
29.1. trūcīgai personai/ģimenei; 
29.2. personai ar I, II grupas invaliditāti; 
29.3. bērnam ar invaliditāti; 

30.Veselības aprūpes veidi, kurus var saņemt Noteikumu 29.punktā norādītās personas: 
30.1. recepšu medikamentu iegāde; 
30.2.izdevumu segšana par ārstēšanos slimnīcā, medicīniskiem izmeklējumiem, 
procedūrām, 
un medicīnas preču iegādi; 
30.3. zobārstniecības pakalpojumi; 
30.4. briļļu lēcu iegāde. 

31. Pabalsta apmērs kalendārajā gadā nevar pārsniegt 200.00 EUR (divi simti euro 00 
centi). 

IX. PABALSTS APRŪPEI MĀJĀS 
32. Ikmēneša pabalstu aprūpei mājās piešķir personai, kuras veselības stāvokļa dēļ nespēj 
pilnībā vai daļēji veikt pašaprūpi . 
33. Pabalstu var saņemt: 

33.1. vientuļie pensionāri, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
statuss. 
33.2. atsevišķi dzīvojošas personas ar 1.vai 2. invaliditātes grupu, kurām noteikts 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss; 
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33.3. ja persona iesniegusi ģimenes ārsta izziņu par pabalsta nepieciešamību.  
34. Pabalsta apmērs vienai personai  tiek noteikts atkarībā no nepieciešamā aprūpes 
apjoma: 

34.1 ja persona jāaprūpē vienu reizi nedēļā, pabalsta apmērs 60.00 EUR 
(sešdesmit euro 00 centi); 
34.2. ja persona jāaprūpē divas reizes mēnesī, pabalsta apmērs 30.00 EUR 
(trīsdesmit euro 00 centi). 

35. Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam 
periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un ģimenes ārsta 
izziņas iesniegšanas. 
36. Pabalsts aprūpei mājās netiek piešķirts personām, kurām smagu funkcionālo 
traucējumu dēļ ir piešķirts valsts atmaksāts īpašas kopšanas pabalsts.  

X. PABALSTS ĒDINĀŠANAI PIRMSKOLAS, VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

37. Pašvaldības atmaksātu ēdināšanas pabalstu (brokastis vai launags) piešķir Pārgaujas 
novadā deklarēto: 

37.1. trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās Pašvaldības teritorijā esošajās izglītības 
iestādēs;  
37.2. trūcīgo ģimeņu bērniem 2.50 EUR (divi euro 50 centi) apmērā dienā, kuri 
mācās vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs;  
37.3. neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, audzēkņiem, kuri mācās Pašvaldības 
teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs:  

37.3.1. ģimenēm, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 
ievietoti un   aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu 
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja 
tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
37.3.2. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte. 

38. Pabalsta apmērs tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās 
ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā, izņemot šo noteikumu 37.2. punktā minēto; 
39. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina 
ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, saskaņā ar norēķinu dokumentiem. 

XI. PABALSTS BĒRNA IZGLĪTĪBAI UN AUDZINĀŠANAI 
40. Pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai 30.00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) 
apmērā piešķir katram trūcīgas ģimenes skolēnam, uzsākot mācību gadu 
vispārizglītojošās mācību iestādēs. 
41. Noteikumu 40.punktā minēto pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai piešķir 
aizbildnībā esošiem bērniem, neizvērtējot materiālo stāvokli, ja lēmumu par 
ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Pārgaujas novada bāriņtiesa (iepriekš Raiskuma, 
Stalbes vai Straupes bāriņtiesa). 

XII. SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 
42. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pārgaujas novada domē.  
43. Pārgaujas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā.  

XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
44. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā 
“Pārgaujas novada vēstis’’. 
45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 17.11.2016. Pārgaujas novada  
domes  saistošie noteikumi Nr. 14  “Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”. 
46. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 15.10.2015. Pārgaujas novada  
domes  saistošie noteikumi Nr. 14 “„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Pārgaujas novadā’’  
 
 
 Domes priekšsēdētājs                    Hardijs VENTS 
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Paskaidrojuma raksts 
Saistošiem noteikumiem Nr. 15  

Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Uz doto brīdi sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto sociālo 
palīdzību reglamentē 17.11.2016. Pārgaujas novada  domes  
saistošie noteikumi Nr. 14  “Par sociālajiem pabalstiem 
Pārgaujas novadā” un 15.10.2015. Pārgaujas novada  domes  
saistošie noteikumi Nr. 14 “„Par pašvaldības palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas Pārgaujas novadā’’. 
 2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Ņemot vērā, ka 
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. Tāpat norādāms, ka ar jauniem 
noteikumiem tiek noteikts jauns pabalsta veids –pabalsts 
krīzes situācijā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Pārgaujas novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus, izmaksas 
kārtību un ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Plānotā budžeta ietvaros 

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pārgaujas novada 
Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav organizētas. Saistošie noteikumi pēc to 
apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts tiks ievietots 
Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                       Hardijs VENTS 
 

 

 
 
 


