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S A I S T O Š I E     N O T E I K U M I 
Valkā 

2012.gada 29.novembrī                        Nr.22 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2012.gada 29.novembra sēdes lēmumu 
( protokols Nr.13, 28.§) 

    
Par  sociālās  palīdzības  pabalstu  piešķiršanu  Valkas  novada  pašvaldībā 

 
Izdoti saskaņā ar  

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 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 un 15.punktu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 
 personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus. 
2. Šajos saistošajos noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi 
apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra, smaga trauma, kas apdraud personas veselību un 
dzīvību, apgādnieku zaudējums, tuvinieka nāve u.c.); 

2.2. GMI – pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 
2.3. ģimene – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un, kuras mitinās 

vienā mājoklī; 
2.4. klients – persona un viņa ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā 

dienestā un lūdz sociālo pabalstu; 
2.5. maznodrošināta persona (ģimene) - persona (ģimene), kura par maznodrošinātu atzīta 

atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem; 
2.6. pabalsts – pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts naudas izteiksmē vai samaksa par 

pakalpojumu personai (ģimenei) situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šī 
persona (ģimene) objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu savas 
pamatvajadzības un kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu; 

2.7. trūcīga persona (ģimene) – persona (ģimene), kura par tādu atzīta atbilstoši spēkā esošajiem 
Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem; 

2.8. veselības aprūpes pabalsts - pabalsts daļēju medicīnisko pakalpojumu apmaksai, speciālistu 
konsultācijām, slimnīcas izdevumiem, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem, 
zobu ārstēšanas izdevumiem, optisko briļļu iegādes izdevumiem un medikamentu iegādes 
izdevumiem; 

2.9. vientuļš pensionārs/invalīds – nestrādājoša pensijas vecuma persona vai persona ar 
invaliditāti, kura faktiski dzīvo atsevišķi no likumīgajiem apgādniekiem vai kurai nav likumīgo 
apgādnieku un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 75% no valstī apstiprinātās minimālās darba 
algas un, kuras kustamais un nekustamais īpašums tiek izvērtēts atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem par kārtību, kādā persona (ģimene)  tiek 
atzīta par trūcīgu. 

2.10. Zupas talons – talons, kuru izmanto zupas iegādei uzņēmumā ar kuru pašvaldībai noslēgts 
līgums un kuram ir noteikta vērtība naudas izteiksmē; 

2.11. Pārtikas talons – talons, kuru izmanto pārtikas produktu iegādei uzņēmumos ar kuriem 
pašvaldībai noslēgts līgums un kuram noteikta vērtība naudas izteiksmē. 

3. Saistošajos noteikumos minētos pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura uz pabalsta pieprasīšanas 
brīdi ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

4. 22., 28., 33. un 36.punktā noteiktie pabalsti tiek izmaksāti pēc tam, kad apmierināts pamatots 
pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc GMI un dzīvokļa pabalsta. 

5. GMI saņēmējam netiek piešķirts šo noteikumu 22.punktā minētais pabalsts. 
6. Lai saņemtu pabalstu klients vēršas Sociālajā dienestā pie sociālā darba speciālista ar iesniegumu.  



 

 

2 
 

7. Sociālā darba speciālists pēc klienta iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā novērtē klienta 
atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma nosacījumiem. Atteikuma gadījumā lēmumu, pamatojoties uz sociālā 
darba speciālista sagatavotu informāciju, pieņem Sociālā dienesta vadītājs atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma nosacījumiem. 

8. Sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pabalstu 
piešķirt rakstiski informē klientu par pieņemto lēmumu. Atteikuma gadījumā lēmums obligāti tiek 
izsniegts pabalsta prasītājam uz rokas pret parakstu vai nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē. 

9. Pabalstu pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītāja apstiprinātu sarakstu, Centralizētā 
grāmatvedība izmaksā pabalsta pieprasītājam vai ieskaita to viņa personīgajā bankas kontā līdz 
mēneša 10. vai 25.datumam. 

10. GMI tiek piešķirts, aprēķināts un izmaksāts ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

11. Ja GMI saņēmējs izmanto Nakts patversmes pakalpojumus, samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem 
tiek atrēķināta no pabalsta un ieskaitīta pakalpojuma sniedzēja kontā: 
11.1. ar personas piekrišanu; 
11.2. gadījumā, ja persona nepilda vienošanos par līdzdarbību. 

12. Ja GMI pabalsta saņēmēja ģimenē ir nepilngadīgi bērni un tiek konstatēts, ka ģimenē netiek 
nodrošinātas bērna pamatvajadzības, bērnam domātā daļa tiek novirzīta bērna vajadzību 
apmierināšanai (ēdināšanai, apģērbam, skolas piederumu iegādei u.c.), apmaksājot nepieciešamo ar 
pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas. 

13. GMI var izmaksāt skaidrā naudā vai arī daļu no pabalsta saņemt pārtikas talonu vai „Zupas talonu” 
veidā, kuri tiek atprečoti uzņēmumos ar kuriem pašvaldībai noslēgts līgums: 
13.1. ar personas piekrišanu; 
13.2. gadījumā, ja persona nepilda vienošanos par līdzdarbību. 

14. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 
ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams nepieciešamo izdevumu segšanai, kā 
arī, ja zaudējumi netiek kompensēti no darba devēja vai apdrošināšanas kompānijas līdzekļiem: 
14.1. līdz Ls 100,- (viens simts lati) lēmumu pieņem sociālā dienesta vadītājs; 
14.2. virs Ls 100,- (viens simts lati) lēmumu pieņem Valkas novada dome. 

15. Saistošo noteikumu 14.punktā minēto pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās brīža.  

16. Saistošo noteikumu 14.punktā minētā pabalsta pieprasītājam dokumentāli jāpierāda zaudējumu 
apmērs. 

17. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā - apbedīšanai piešķir mirušā, kura pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta bija Valkas novada administratīvajā teritorijā, ģimenes loceklim vai personai, kura 
uzņēmusies mirušā apbedīšanu. 

18. Saistošo noteikumu 17.punktā minētā pabalsta apmērs ir līdz Ls 200,- (divi simti lati), bet ne vairāk par 
faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. 

19. Saistošo noteikumu 17.punktā minēto pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru, ja par mirušo personu ir bijušas tiesības 
saņemt minēto pabalstu. 

20. Gadījumā, ja mirušai personai ir pirmās pakāpes radinieki, tiek izvērtēti saņemto apbedīšanas 
pabalstu (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, darbavieta, arodbiedrība u.c.) kopējais apmērs. 

21. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un 
kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, pašvaldība slēdz līgumu ar fizisku 
(juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. 

22. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītības iestādē bērnam ir trūcīgām ģimenēm, kuru bērni: 
22.1. apmeklē Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes; 
22.2. mācās Valkas novada vispārējās izglītības iestādēs; 
22.3. mācās profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā un nestrādā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada 

vecumam. 
23. Saistošo noteikumu 22.punktā minēto pabalstu piešķir ar nākamo mācību dienu pēc lēmuma 

pieņemšanas, uz laika periodu, kamēr ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss. 
24. Ēdināšanas pabalstu izglītības iestādē bērnam bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas var 

piešķirt ārkārtas situācijā pēc bāriņtiesas, izglītības iestāžu, mediķu vai sociālā darbinieka atzinuma uz 
laiku līdz 3 mēnešiem.  

25. Saistošo noteikumu 22.punktā minētā pabalsta apmērs ir pakalpojumu sniedzēja noteiktā maksa par 
bērnu ēdināšanu. 

26. Ēdināšanas pabalstu izglītības iestādē ieskaita tā pakalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru pašvaldībai ir 
noslēgts līgums par bērnu ēdināšanu. 
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27. Ja pašvaldībai nav noslēgts līgums ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, saistošo noteikumu 
22.punktā minētais pabalsts vienu reizi mēnesī tiek ieskaitīts tā bērna kontā, kuram piešķirts 
ēdināšanas pabalsts un kurš mācās profesionālajā izglītības iestādē. Pabalstu aprēķina - mācību 
dienu skaitu reizinot ar Ls 1,10 (viens lats un desmit santīmi). 

28. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu „Zupas virtuvē” ir: 
28.1. trūcīgām personām (ģimenēm), kurās ir personas darbaspēju vecumā un, kuru ienākumi ir 

mazāki par valstī noteikto GMI līmeni – laika periodā, kad ir spēkā trūcīgas personas 
(ģimenes) statuss; 

28.2. trūcīgām personām (ģimenēm), kurās nav personu darbaspēju vecumā – laika periodā, kad ir 
spēkā trūcīgas personas statuss; 

28.3. ārkārtas situācijā nonākušām personām uz laiku līdz 1 mēnesim. 
29. Saistošo noteikumu 28.punktā minēto pabalstu var piešķirt citā pašvaldībā pastāvīgo dzīvesvietu 

deklarējušām personām (ģimenēm), kuras nonākušas ārkārtas situācijā, bet ne ilgāk kā uz 10 darba 
dienām. 

30. Taloni „Zupas virtuves” apmeklēšanai tiek izsniegti vienu reizi nedēļā (pirmdienās vai piektdienās) uz 
piecām dienām, izņemot ārkārtas situācijā nonākušām personām. 

31. Talonus „Zupas virtuvei” izsniedz pamatojoties uz trūcīgas personas (ģimenes) statusu apliecinošu 
izziņu. 

32. Ēdināšanas pabalstu ieskaita tā pakalpojuma sniedzēja kontā, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums 
par 28.punktā minēto personu ēdināšanu. 

33. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei Ls 10,- (desmit lati) ir trūcīgām 
ģimenēm, kuru bērni ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases izglītojamie; 

34. Saistošo noteikumu 33.punktā minēto pabalstu pieprasa vienu reizi kalendārajā gadā laikā no 1.jūlija 
līdz 31.oktobrim. 

35. Saistošo noteikumu 33.punktā minēto pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai mācību piederumu 
iegādei izsniegt dāvanu karti, kuru var atprečot uz dāvanu kartes norādītā kancelejas preču veikalā. 

36. Tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu ir: 
36.1. trūcīgām personām (ģimenēm) līdz Ls 10,- (desmit lati) gadā uz personu; 
36.2. maznodrošinātām personām ( ģimenēm) līdz Ls 15,- (piecpadsmit lati) gadā uz personu; 
36.3. vientuļam pensionāram/ invalīdam līdz Ls 15,- (piecpadsmit lati)gadā; 
36.4. nestrādājošu pensionāru/invalīdu pārim, kuru kopējie ienākumi nepārsniedz 300 latus mēnesī 

līdz Ls 10,- (desmit lati) gadā uz personu. 
37. Saistošo noteikumu 36.punktā minēto pabalstu piešķir pēc izdevumus apliecinošu dokumentu 

saņemšanas un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. 
38. Saistošo noteikumu 36.punktā minēto pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu 

pakalpojuma sniedzējam. 
39. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošos noteikumus 

Nr.9 „Par sociālo pabalstu piešķiršanu”. 
40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā ”Valkas 

Novada Vēstis”. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks   (personiskais paraksts)   V.Zariņš 
 
2012.gada 4.decembrī 



 

 

 
 

Saistošo noteikumu Nr.22 
„Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”   

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2009.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.9 “Par sociālo 
pabalstu piešķiršanu” neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. Nepieciešams precizēt pabalsta piešķiršanas kārtību un 
paplašināt pašvaldības piešķirto pabalstu veidus. Mazaizsargātām 
iedzīvotāju grupām nepieciešams atbalsts veselības aprūpei un 
bērnu sagatavošanai skolai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 
Valkas novada pašvaldībā” nosaka pabalstu veidus un apmērus, 

pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm), 
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Plānots, ka budžets paliks nemainīgs, jo pabalsti veselības aprūpei 
un mācību piederumu iegādei ir vienreizēji gada laikā. Uz doto brīdi 
samazinās pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai izmaksātā summa. Plānots, ka 2013.gada 
sociālajiem pabalstiem paredzētais budžets nepārsniegs 2012.gadā 
sociālajiem pabalstiem izlietotos budžeta līdzekļus. 

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana nepalielinās 
administratīvā darba apjomu.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Pirms saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas tika veikta 
anketēšana, lai uzzinātu esošo sociālā dienesta klientu viedokli par 
sniegto sociālo palīdzību un visvairāk nepieciešamo atbalstu. 

 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts)         
V.Zariņš 
 
 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


