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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 

64628030,fakss:64628035, 

e-pasts: novads@vilani.lv 

Viļānos 

APSTIPRINĀTS: 

                                                                             Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                                          2015.gada 24.septembra 

                                                                               sēdes protokola Nr.12 45§ lēmumu                                                                                                                   

 

PRECIZĒTI:  

Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                                          2015.gada 19.novembrī 

                                                                               sēdes protokola Nr.14§1  lēmumu                                                                                                                   

 

Viļānu novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr. 77 
  

Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta  

pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Viļānu novada pašvaldības (turpmāk–pašvaldība) 

papildus pabalstu veidus personām/ģimenēm, kuru pamata dzīves vieta deklarēta 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību 

un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus. 

1.2. Noteikumos minētā palīdzība tiek piešķirta, neizvērtējot personas/ģimenes 

materiālo stāvokli. 

1.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Viļānu novada pašvaldības Sociālais 

dienests, (turpmāk– sociālais dienests), pašvaldības domes apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

1.4. Pašvaldībā ir noteikti šādi papildus pabalstu veidi: 

1.4.1.  Vienreizējais pabalsts politiski represētām personām; 

1.4.2. Pabalsts personai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas; 

1.4.3. Veselības aprūpes pabalsts; 

1.4.4. Bērna piedzimšanas pabalsts; 

1.4.5. Pabalsts skolas gaitas uzsākot; 

1.4.6. Pabalsts daudzbērnu ģimenei; 

1.4.7. Pabalsts 90, 95 un 100 gadu dzīves jubilejās; 

1.4.8. Pabalsts audžuģimenē ievietotam bērnam ar īpašām vajadzībām; 

1.4.9. Pabalsts aizgādnim; 

mailto:novads@vilani.lv


2 
 

1.4.10. Dzīvokļa pabalsts pirmās grupas invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina 

bērnu ar invaliditāti un Černobiļas AAS likvidēšanas dalībniekiem; 

1.4.11. pabalsts audžuģimenei. 

 

II. Vienreizējais pabalsts politiski represētām personām 

2.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kurām piešķirts 

represētās personas statuss, ir tiesības reizi gadā saņemt pabalstu 75 EUR apmērā 

savas veselības un sociālās situācijas uzlabošanai. 

2.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums un uzrādāma 

represētās personas apliecība. 

 

III. Pabalsts personai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas 

3.1. Persona, kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Viļānu novads, pēc brīvības 

atņemšanas soda izciešanas, ir tiesīga saņemt vienreizējo pabalstu 45 EUR 

apmērā. 

3.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums un uzrādāma 

izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma. 

 

IV. Veselības aprūpes pabalsts 
4.1. Tiesības reizi gadā saņemt pabalstu 150 EUR apmērā ir pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar noteiktu onkoloģisku diagnozi, 

kuras saņem ārstēšanu.  

4.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums un ārsta izsniegta 

izziņa par attiecīgo saslimšanu un ārstēšanos. 

 

V. Bērna piedzimšanas pabalsts 
5.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 150 EUR apmērā ir ģimenei/personai, ja 

viens no vecākiem ir deklarējies pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

5.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums un uzrādāma 

bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija. 

 

VI. Pabalsts skolas gaitas uzsākot 

6.1. Pabalstu piešķir ģimenei par bērnu, kurš uzsācis mācības 1.klasē vienā no 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām vispārizglītojošajām skolām. 

6.2. Tiesības saņemt šo pabalstu ir arī ģimenei, kuras bērns ir deklarēts pašvaldībā, bet 

uzsāk mācības citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās skolas 1.klasē 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

6.3. Ģimenei piešķiramā pabalsta apmērs par katru 1.klases skolēnu ir 15,00 EUR 

apmērā, izņemot trūcīgas ģimenes, kurām pabalsta apmēru nosaka pašvaldības 

saistošie noteikumi „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā”.  

6.4. Pabalstu izsniedz talonu veidā kancelejas preču iegādei, apmaksājot kancelejas 

preču iegādi piešķirtā pabalsta apmērā pēc tirdzniecības uzņēmuma piestādītā 

rēķina.  

6.5. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums. 

 

VII. Pabalsts daudzbērnu ģimenei 
7.1. Tiesības reizi gadā saņemt pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā 

deklarētai daudzbērnu ģimenei, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 

gadiem. 
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7.2. Piešķiramais pabalsts ģimenei ir 40 EUR apmērā par katru daudzbērnu ģimenes 

bērnu vecumā līdz 18 gadiem. 

7.3. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums.  

 

VIII. Pabalsts 90, 95 un 100 gadu dzīves jubilejās 

8.1. Tiesības reizi gadā saņemt pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā 

deklarētām personām: 

8.1.1. 100 gadu jubilejā- pabalsts 150 EUR apmērā; 

8.1.2. 95 gadu jubilejā- pabalsts 140 EUR apmērā; 

8.1.3. 90 gadu jubilejā – pabalsts 130 EUR apmērā. 

8.2. Sociālais dienests personai piešķir pabalstu, iegūstot datus no dienestam 

pieejamajām informācijas sistēmām.  

 

IX. Pabalsts audžuģimenē ievietotam bērnam ar īpašām vajadzībām  

9.1. Audžuģimenē ievietotam bērnam ar īpašām vajadzībām ik mēnesi piešķir 

pabalstu bērna veselības aprūpei 45 EUR apmērā. 

9.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams audžuģimenes iesniegums un 

uzrādāms VDEĀK lēmums par invaliditātes noteikšanu audžuģimenē 

ievietotajam bērnam. 

 

 

X. Pabalsts aizgādnim 

10.1. Pabalsts aizgādnim par pilngadīgu personu, kurai ierobežota rīcībspēja, ir ik 

mēnesi 30 EUR apmērā. 

10.2. Ja rīcībnespējīgā persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, aizgādnim 

piešķir pabalstu 30 EUR apmērā pusgadā. 

10.3. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams aizgādņa iesniegums. 

 

XI. Dzīvokļa pabalsts pirmās grupas invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina bērnu 

ar invaliditāti, un Černobiļas AAS likvidēšanas dalībniekiem 

11.1. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, neizvērtējot personas/ģimenes materiālo 

stāvokli, ir pirmās grupas invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar 

invaliditāti, un Černobiļas AAS likvidēšanas dalībniekiem. 

11.2. Ja persona, kura ir pirmās grupas invalīds, ģimene, kura audzina bērnu ar 

invaliditāti, un Černobiļas AAS likvidēšanas dalībnieks, deklarēts dzīvojamā 

telpā ar centralizēto siltumapgādi, tiek piešķirts pabalsts centrālapkures maksas 

segšanai 60 EUR apmērā 2 reizes gadā - pirmajā un otrajā pusgadā. 

11.3. Ja persona, kura ir pirmās grupas invalīds, ģimene, kura audzina bērnu ar 

invaliditāti, un Černobiļas AAS likvidēšanas dalībnieks, deklarēts dzīvojamā 

telpā par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, bet ir bez 

centralizētās siltumapgādes, tiek piešķirts pabalsts dzīvokļa īres un komunālo 

pakalpojumu maksas segšanai 60 EUR apmērā 2 reizes gadā- pirmajā un otrajā 

pusgadā. 

11.4. Dzīvokļa pabalsti tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem. 

11.5. Pirmās grupas invalīdam, ģimenei, kura audzina bērnu ar invaliditāti, un 

Černobiļas AAS likvidēšanas dalībniekam, kurš dzīvo privātmājā, tiek piešķirts 

pabalsts kurināmā iegādei 70 EUR apmērā gadā. Par kurināmā iegādi personai 

sociālajā dienestā jāiesniedz izdevumu par kurināmā iegādi apliecinoši 

dokumenti. 
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11.6. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums un uzrādāms 

attiecīgo statusu apliecinošs dokuments. 

 

XII. Pabalsts audžuģimenei 

12.1. Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi”; 

12.2. Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam ir 140 EUR mēnesī. 

12.3. Audžuģimenei vienu reizi pusgadā piešķir pabalstu līdz 160 EUR apmērā 

ģimenē ievietotā bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei. 

12.4. Audžuģimenei noteikumu 12.3. minētā pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā 

jāiesniedz iesniegums. 

12.5. Ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 160 EUR apmērā. 

XIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

13.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē.  

13.2. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.  

 

XIV. Noslēguma jautājumi 

14.1. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām ” 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

14.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013.gada 5.decembra Viļānu 

novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.59 „Sociālās palīdzības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, kā arī to grozījumi. 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja                                                J.Ivanova 


