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SOCIĀLAS PALĪDZĪBAS PABALSTI AIZPUTES NOVADĀ 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un 

MK 30.03.2010 noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu”19. punkta ceturto apakšpunktu 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Aizputes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu 

(turpmāk tekstā – pabalsti) veidus un apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 

personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu par 

pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Pabalstus piešķir personām (ģimenēm), kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statuss. Personas (ģimenes) materiālo stāvokli izvērtē atbilstoši Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. (Grozījumi ar 27.12.2013. saistošajiem 

noteikumiem Nr.35) 

2.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 

nepārsniedz: 

2.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam – EUR 300.00 mēnesī: (Grozījumi ar 

21.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

2.1.2. Ģimenēm, kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi – EUR 242.00 mēnesī 

katram ģimenes loceklim; (Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

2.1.3. ģimenēm, kuras nav minētas šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2.punktā – EUR 228.00 apmērā 

no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram ģimenes loceklim; 

Lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem p/a „Sociālais 

dienests” un izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

(Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.10) 
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3. Par īpašumu, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu, Aizputes novada pašvaldības teritorijā 

deklarētām personām, netiek uzskatīta: 

3.1. lauksaimniecībā izmantojamā zeme ne vairāk, kā 5 ha platībā un/vai mežs, ne vairāk kā 3 

ha platībā, 

3.2. viena garāža, viens automobilis, viens motocikls, motorollers, kas ir ģimenes (personas) 

īpašumā. 

4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot 

ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus 

pamatvajadzību nodrošināšanai. 

5. Lēmumus par pabalstu piešķiršanu pieņem Aizputes novada pašvaldības aģentūra 

„Sociālais dienests” (tekstā –Sociālais dienests). 

 

2. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI 

 

6. Aizputes novada pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi: 

6.1. valsts noteiktie sociālie pabalsti: 

 6.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI); 

 6.1.2. dzīvokļa pabalsts; 

 6.1.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; (Grozījumi, pamatojoties uz 2020.gada 16.aprīļa 

saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

 6.1.4. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. 

6.2 pašvaldības noteiktie sociālās palīdzības pabalsti: 

 6.2.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai; 

            6.2.2. pabalsts sabiedriskās pirts pakalpojumu apmaksai; 

 

 

3. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

7. Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, iesniedz rakstisku iesniegumu, norādot 

nepieciešamo sociālās  palīdzības pabalsta veidu, visu  ģimenes (mājsaimniecības) locekļu 

ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja  Sociālajam dienestam šīs ziņas 

nav pieejamas, un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju.  

8. Vēršoties Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī uzrāda 

pensionāra vai invalīda apliecību, ja persona ir pensionārs vai invalīds un šīs ziņas pašvaldībā 

nav pieejamas. Sociālā dienesta speciālisti pēc saņemtās informācijas: 

 8.1. izvērtē ģimenes (personas) materiālo situāciju, pamatojoties uz iztikas līdzekļu 

deklarācijā uzrādītām ziņām un klāt pievienotajiem dokumentiem, 

 8.2. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izvērtējot iesniegtos dokumentus,  

nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām 

juridiskām un fiziskām personām, 

 8.3. pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam, par pabalsta piešķiršanu vai arī pieņem pamatotu lēmumu 

atteikt  statusa/pabalsta piešķiršanu, informējot klientu par lēmuma apstrīdēšanas un 

pārsūdzības kārtību; 

            8.4. noslēdz vienošanos ar klientu par līdzdarbības pienākumiem, 

            8.5. iekārto klienta lietu un glabā to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa 

beigām, 

 8.6. iesniedz grāmatvedībā pieņemto lēmumu izmaksāt pabalstu vai apmaksāt rēķinu 

par saņemtajiem pakalpojumiem vai precēm. 
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 8.7. atteikumu piešķirt pabalstu klientam paziņo rakstiski, norādot atteikuma 

pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un citas ziņas saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem. 

9. Piešķirto pabalstu ģimenei (personai) var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt 

preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami pieprasītāja vai tā ģimenes locekļu 

pamatvajadzību apmierināšanai, ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par 

pabalsta izlietošanas mērķiem, vai pēc ģimenes (personas) vēlēšanās. 

10. Jautājumi par sociālās palīdzības piešķiršanu personām, kuras neatbilst šajos noteikumos 

minētajiem kritērijiem, bet, kurām ir nepieciešama palīdzība sakarā ar neparedzētiem 

apstākļiem, tiek izskatīti Aizputes novada domes Veselības un sociālās aprūpes komitejā, 

izvērtējot katru konkrētu gadījumu atsevišķi. Lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu 

pieņem Aizputes novada dome. 

 

     4. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA 

NODROŠINĀŠANAI 

 

11. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

 

 

 

 

5. VIENREIZĒJS PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ (Grozījumi, pamatojoties uz 2020.gada 

16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

 

12. Pabalstu krīzes situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ) piešķir 

līdz vienai valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai vienai ģimenei (personai), 

neizvērtējot tās 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, pamatojoties uz personas rakstisku iesniegumu un 

dokumentiem, kas pamato iesniegumā norādīto situāciju. (Grozījumi, pamatojoties uz 

2020.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

12.1 Pabalstu  EUR 80,00 apmērā mēnesī piešķir katram ģimenes loceklim, kurš atzīts par 

nonākušu valsts izsludinātajā ārkārtas krīzes situācijā (bezalgas atvaļinājums, nodarbinātas 

personas, kas zaudējušas ienākumu avotu, nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, personas 

atrodas pašizolācijā, ģimene atrodas karantīnā u.c.). Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī uz 

ārkārtas krīzes situācijas  pasludināšanas laika periodu. (Grozījumi, pamatojoties uz 

2020.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

13. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc krīzes 

situācijas rašanās. (Grozījumi, pamatojoties uz 2020.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.4) 

 

6. DZĪVOKĻA PABALSTS  

14. Dzīvokļa pabalstu piešķir personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu 

deklarējušas Aizputes novadā, lai palīdzētu segt īres (apsaimniekošanas) maksu, apkures, un 

komunālos maksājumus un izdevumus kurināmā iegādei par dzīvojamo telpu, kurā ģimene 

(persona) faktiski dzīvo un par kuras lietošanu veic maksājumus. 

15. Tiesības saņemt pabalstu īres (apsaimniekošanas), apkures un komunālo maksājumu 

segšanai ir: 

 15.1. personām, kurām noteikts trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss; 

 15.2. atsevišķi dzīvojošam invalīdam, nestrādājošiem pensionāram, kura ienākumi 

mēnesī nepārsniedz 290.00 EUR. (Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem noteikumiem 

Nr.10)) 



4 

 

            15.3 vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem invalīdiem, pensionāriem, kuru vidējie 

ienākumi mēnesī vienai personai nepārsniedz 242.00 EUR (Grozījumi ar 21.12.2018. 

saistošajiem noteikumiem Nr.10); 

16. Pabalsts tiek piešķirti vienu reizi gadā 90.00 EUR, īres (apsaimniekošanas) maksas, 90.00 

EUR, apkures, un 90.00 EUR, komunālo maksājumu segšanai vienai ģimenei 

(mājsaimniecībai), pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. (Grozījumi, pamatojoties uz 

2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12); 

17. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu īres (apsaimniekošanas), apkures, komunālo maksājumu 

segšanai, klients pēc savas deklarētās dzīves vietas Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, 

kuram pievienoti sekojoši dokumenti: 

 17.1. dokuments, kurš apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma vai īres tiesības; 

 17.2. iztikas līdzekļu deklarācija; 

 17.3. pēdējo trīs mēnešu komunālo maksājumu kvīšu kopijas, uzrādot to oriģinālus. 

18. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei mājokļos ar malkas apkuri ir: 

             18.1 trūcīgām personām (ģimenēm), 

             18.2 atsevišķi dzīvojošam invalīdam, pensionāram, kura ienākumi mēnesī 

nepārsniedz 290.00 EUR (Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.10)             

18.3 vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem invalīdiem, pensionāriem, kuru vidējie ienākumi 

mēnesī vienai personai nepārsniedz 242.00 EUR. (Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem 

noteikumiem Nr.10) 

19. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā 95.00 EUR, kurināmā iegādes izdevumu segšanai, 

izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam. (Grozījumi, pamatojoties uz 

2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

 

20.Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei, klients pēc savas deklarētās dzīvesvietas 

Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti: 

              20.1 dokuments, kurš apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma vai īres tiesības, 

              20.2 iztikas līdzekļu deklarācija. 

21. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja: 

 21.1. ģimenei (personai) īpašumā ir mežs,  

 21.2. pabalsta pieprasītājs dzīvoklī nedzīvo vai izīrē to citām personām. 

 

    7. PABALSTS BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM 

BĒRNIEM  

22. Pabalstu piešķir saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā kārtībā; 

23. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par 

kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Aizputes novada bāriņtiesas, ir tiesības 

saņemt šādus pabalstus: 

 23.1. vienreizējs pabalsts divu Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 

pastāvīgas dzīves uzsākšanai, 

 23.2. vienreizējs pabalsts 250.00 EUR, apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei, (Grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem 

Nr.12) 

 23.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai 65.00 EUR, vai invalīdiem kopš bērnības 

110.00 EUR, apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns nepārtraukti  turpina mācības 

vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai ja pilngadību sasniegušais bērns  

nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu 

regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu. 

24. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz personas iesniegums. (Grozījumi, pamatojoties uz 

2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12) 
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25. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem desmit darba dienu laikā no 

visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. 

 

8. PABALSTS MEDICĪNAS PAKALPOJUMU APMAKSAI 

26. Tiesības saņemt pabalstu ir: 

 26.1. personām (ģimenēm), kurām noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss; 

 26.2. bērniem invalīdiem, 

            26.3 atsevišķi dzīvojošam invalīdam, pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 

290.00 EUR; (Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

            26.4 vienā mājsaimniecībā dzīvojošiem invalīdiem, pensionāriem, kuru vidējie  

ienākumi mēnesī vienai personai nepārsniedz 242.00 EUR. (Grozījumi ar 21.12.2018. 

saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

27. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai var saņemt par: 

 27.1. speciālistu pakalpojumiem, konsultācijām 50% apmērā, ne vairāk kā  60.00 

EUR, gadā vienai personai; (Grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.12) 

 27.2. recepšu medikamentu iegādi 50% apmērā, ne vairāk kā 175.00 EUR, apmērā 

gadā vienai personai; (Grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.12) 

 27.3. zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumu segšanai 25% apmērā, bet ne vairāk 

kā 75.00 EUR gadā vienai personai; (Grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

 27.4. optisko briļļu vai kontaktlēcu iegādi – trūcīgo ģimeņu bērniem līdz 18 gadu 

vecumam, bet vairāk kā 60.00 EUR, gadā vienai personai; (Grozījumi ar 21.12.2018. 

saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

            27.5 slimnīcas, operāciju izdevumu segšanai trūcīgām personām un invalīdiem un 

pensionāriem, kuru ienākumi nav lielāki par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, ne 

vairāk kā 220.00 EUR, apmērā gadā vienai personai, (Grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 

31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

28.Pabalstu medicīnas higiēnas preču (pamperu, katetru, vienreizēji lietojamo personīgās 

higiēnas komplektu u.c.) iegādei piešķir I un II grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem ar 

funkcionāla rakstura traucējumiem, kā arī pensijas vecuma personām ar funkcionāla rakstura 

traucējumiem bez noteiktas invaliditātes, ne vairāk kā 75.00 EUR, gadā vienai personai, kuras 

ienākumi mēnesī nepārsniedz 260.00 EUR. (Grozījumi ar 21.12.2018. saistošajiem 

noteikumiem Nr.10) 

Lai saņemtu pabalstu, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, uzrādot invaliditātes 

apliecību, ģimenes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un 

medicīnas higiēnas preču iegādes nepieciešamību un preču apmaksas dokumentus..  

29. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai izmaksā pabalsta saņēmējam vai pārskaita 

medicīnas pakalpojuma sniedzēja kontā.  

 

9. PABALSTS SABIEDRISKĀS PIRTS PAKALPOJUMU APMAKSAI 

30. Sabiedriskās pirts pakalpojumu tarifa atvieglojumus 75% apmērā var saņemt: 

 30.1. Trūcīgas, maznodrošinātas personas (ģimenes), 

 30.2. pensionāri, kuru pensija ir mazāka par 260.00 EUR. (Grozījumi, pamatojoties uz 

2017.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1) 

 

10. IEROBEŽOJUMI PABALSTA SAŅEMŠANAI 

31. Galvenie atteikuma un pabalsta izmaksas pārtraukšanas vai samazināšanas iemesli: 

 31.1. ģimenes locekļi atsakās no līdzdarbības savas situācijas uzlabošanā, atsakās no 

medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās un rehabilitācijas pasākumiem, nepiedalās aktīvajos 

nodarbinātības pasākumos; 
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 31.2. kāds no ģimenes (mājsaimniecības) locekļiem atsakās iesniegt pabalsta 

saņemšanai nepieciešamos dokumentus;  

 31.3. klients atsakās no apsekošanas dzīvesvietā; 

 31.4. darbaspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas Nodarbinātības valsts 

aģentūrā, 

 31.5. tiek sniegtas nepatiesas ziņas; 

 31.6. izvērtējot ienākumus ģimene (persona) nav atzīstama par trūcīgu vai 

maznodrošinātu; 

 31.7. ja persona vai ģimene neizmanto visus viņas rīcībā esošos resursus un iespējas 

dzīves apstākļu uzlabošanai. 

 

11. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

32. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Aizputes novada domē. 

33. Aizputes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs     Aivars Šilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


