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2013.gada 29.maijā       Saistošie noteikumi Nr.7  
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        Apstiprināti ar Aizputes novada domes 

        29.05.2013. sēdes lēmumu Nr.198, 38.&  

        Grozījumi izdarīti ar 

31.07.2013. Saistošie noteikumi nr. 14 

21.12.2018. Saistošie noteikumi nr. 9 

 

PAŠVALDĪBAS PABALSTI AIZPUTES NOVADĀ 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par 

pašvaldībām”43.panta 3.daļu 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie noteikumi nosaka Aizputes novada pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) 

veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir 

tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtību. 

2. Pašvaldības noteiktos pabalstus piešķir personai (ģimenei), kuras deklarētā un faktiskā 

dzīves vieta ir Aizputes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

3. Pašvaldības pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. 

4. Lēmumus par pabalstu piešķiršanu pieņem Aizputes novada domes pašvaldības aģentūra 

„Sociālais dienests”. 

 

II PAŠVALDĪBAS PABALSTU VEIDI 

5. Aizputes novadā ir noteikti šādi pašvaldības pabalstu veidi: 

 51. pabalsts jaundzimušā aprūpei; 

 5.2. apbedīšanas pabalsts; 

 5.3. pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotām personām ; 

            5.4. pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām; 

            5.5. pabalsts politiski represētām personām; 

            5.6. pabalsts atbalsta ģimenei vai uzticības personai; 

            5.7. pabalsts ēdināšanas nodrošināšanai „Zupas virtuvē”; 

            5.8. pabalsts Ziemassvētkos. 

 

 

III PABALSTS JAUNDZIMUŠĀ APRŪPEI 

6. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no vecākiem par katru jaundzimušo, kuram ir piešķirts 

personas kods, ja jaundzimušā un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Aizputes novada 

administratīvā teritorija. 

7. Pabalsta apmērs jaundzimušā aprūpei ir EUR 200,00 (grozījumi ar 2018.gada 21.12.2018. 

noteikumiem Nr.9). 

8. Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem; 
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9.Lai saņemtu pabalstu, Aizputes novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” jāiesniedz 

iesniegums, 

10. Pabalsts jāpieprasa trīs mēnešu laikā no jaundzimušā dzimšanas dienas. Pabalstu piešķir 

viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas; 

11. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai piešķirt mantiskā veidā, ja vecāki nenodrošina 

jaundzimušā augšanai un attīstībai piemērotus apstākļus, pamatojoties uz sociālā darbinieka 

rakstisku atzinumu; 

12. Sociālā dienesta direktore ir tiesīga lemt par pabalsta izmaksu nekavējoties. 

 

IV APBEDĪŠANAS PABALSTS 

13. Pabalstu piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies 

apbedīšanu, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Aizputes novada administratīvajā  

teritorijā; 

14. Pabalsta apmērs ir EUR 100,00 Gadījumos, ja mirusi persona, par kuru Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu, pabalsta apmērs ir EUR 200,00 

(grozījumi ar 2018.gada 21.12.2018. noteikumiem Nr.9). 

15. Svītrots (grozījumi ar 2018.gada 21.12.2018. noteikumiem Nr.9) 

16. Lai saņemtu pabalstu, Aizputes novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” 

jāiesniedz šādi dokumenti : 

 16.1. iesniegums,  

 16.2. miršanas apliecības kopija par miršanas fakta reģistrāciju (uzrādot oriģinālu); 

17. Ja mirusi persona, kurai nav apgādnieku, Sociālais dienests sedz ar apbedīšanu saistītos 

izdevumus pakalpojuma sniedzējam, ne vairāk kā EUR 300,00, pēc piestādītā rēķina 

(grozījumi ar 2018.gada 21.12.2018. noteikumiem Nr.9); 

18. Sociālā dienesta direktore ir tiesīga lemt par pabalsta izmaksu nekavējoties. 

 

V PABALSTS NO IESLODZĪJUMA VIETAS ATBRĪVOTĀM PERSONĀM 

19. Pabalstu piešķir personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja to pēdējā deklarētā 

dzīvesvieta pirms ieslodzījuma ir bijusi noteikta Aizputes novada administratīvajā teritorijā. 

20. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 67,00, (grozījumi ar 2018.gada 21.12.2018. 

noteikumiem Nr.9). 

21. Lai saņemtu pabalstu, Aizputes novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

 21.1. iesniegums; 

 21.2. ieslodzījuma lietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu; 

22. Pabalsts jāpieprasa mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas;  

23. Sociālā dienesta direktore ir tiesīga lemt par pabalsta izmaksu nekavējoties. 

 

VI PABALSTS 100 UN VAIRĀK GADU SASNIEGUŠĀM PERSONĀM 

24. Pabalstu piešķir personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu; 

25. Pabalsta apmērs ir EUR 150.00, gadā, to izmaksā dzimšanas dienā (grozījumi, 

pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.14). 

26. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta direktore. Pabalstu piešķir bez 

personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. 

  

VII PABALSTS POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM 

 

27. Pabalstu piešķir politiski represētām personām vienu reizi gadā sakarā ar Komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas dienu 25.martā vai 14.jūnijā, ja to atļauj pašvaldības budžeta 

iespējas; 

28. Pabalsta apmērs ir EUR 30.00, (grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr.14); 
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29. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta direktore. Pabalstu izmaksā pēc 

Aizputes novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sastādīta saraksta, uzrādot 

politiski represētās personas apliecību. 

 

 

VIII PABALSTS ATBALSTA ĢIMENEI VAI UZTICĪBAS PERSONAI 

 

30. Pabalstu piešķir atbalsta ģimenes vai uzticības personas nodrošināšanai tajās ģimenēs, 

kurās pēc sociālā darbinieka izvērtējuma ir bērnu augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi; 

31. Pabalsta apmērs ir: 

      31.1 atbalsta ģimenes nodrošināšanai EUR 50.00 mēnesī (grozījumi ar 2018.gada 

21.12.2018. noteikumiem Nr.9); 

      31.2 uzticības personas nodrošināšanai EUR 22.00, mēnesī (grozījumi, pamatojoties uz 

2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.14). 

32. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta direktore. Pabalstu izmaksā 

atbalsta ģimenei vai uzticības personai pēc vienošanās noslēgšanas ar Sociālo dienestu. 

 

 

IX PABALSTS ĒDINĀŠANAS NODROŠINĀŠANAI „ZUPAS VIRTUVĒ” 

 

33.Pabalstu piešķir trūcīgām ģimenēm( personām), kurām, pēc sociālā darbinieka 

izvērtējuma, objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja nodrošināt pietiekamu 

uzturu; 

34. Lai saņemtu pabalstu, Aizputes novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” 

jāiesniedz iesniegums. 

35. Pēc sociālās situācijas izvērtēšanas, sociālais darbinieks pieņem lēmumu par pabalsta 

piešķiršanu, pabalsta piešķiršanas ilgumu vai par atteikumu piešķirt pabalstu; 

36. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru noslēgts 

līgums, pēc iesniegtā rēķina, kam pievienots personu saraksts. 

 

 

X PABALSTS ZIEMASSVĒTKOS 

 

37. Pabalstu piešķir: 

37.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Aizputes novada 

administratīvajā teritorijā; 

37.2. ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu klientiem, par kuru ievietošanu iestādē lēmumu 

pieņēmusi Aizputes novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”; 

38. Pabalsta apmērs ir EUR 4,00, un to piešķir mantiskā veidā (Ziemassvētku paciņa) 

(grozījumi, pamatojoties uz 2013.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.14); 

39. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta direktore. Pabalstu piešķir bez 

iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem. 

 

XI LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

40. Aizputes novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pieņemto lēmumu var 

apstrīdēt Aizputes novada domē. 

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

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs     Aivars Šilis 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem 

“Pašvaldības pabalsti Aizputes novadā” 

 

Saistošajiem noteikumiem „Pašvaldības 

pabalsti Aizputes novadā” pašreizējās 

situācijas raksturojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai 

noteiktu Aizputes novada pašvaldības 

pabalstu veidus un apmērus 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 

raksturojums, dokumenta būtība 

Radīt saistošos noteikumus par 
pašvaldības pabalstiem Aizputes novadā, 
nosakot šīs funkcijas piešķiršanas un 
izmaksas kārtību un sniedzot 
iedzīvotājiem informāciju. 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka piešķiršanas,  

izmaksas kārtību un pakalpojumu darba 

organizēšanu. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz pašvaldības budžetu 

Plānotās izmaiņas nepalielina budžetu. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 

izpildi nav nepieciešamība veidot jaunas 

darba vietas. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu 

izpildi ir Aizputes novada Pašvaldības 

aģentūra „Sociālais dienests”. 

 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 

noteikumi sagatavoti 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

3.daļu 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar Saistošo 

noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un 

paskaidrojuma raksts ievietots 

www.aizputesnovads.lvAizputes novada 

pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi” 

 
 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 

http://www.aizputesnovads.lv/

