
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās 

palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” 

Ziņo: Sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša un juriste Marija Šļomina  

 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests ir izstrādājis grozījumus saistošajos noteikumos. 

Grozījumu nepieciešamības pamatojums ir norādīts saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

Viļānu novada pašvaldība nolemj: 

 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.104 „Grozījumi 2015.gada 24.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā””. 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu; 

3. Nosūtīt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai izvērtēšanai. 

 

 
Pielikumā: 

-  Saistošie noteikumi uz vienas lapas; 

- Paskaidrojuma raksts uz vienas lapas.  
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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  

APSTIPRINĀTI 

ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra 

lēmumu (prot. Nr.3 29§) 

 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.104 
 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” 

  

 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,  
 
 

 Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 

„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt noteikumu 8.2.4.punktā skaitli „250” ar skaitli „280”. 

2. Aizstāt noteikumu 8.2.5.punktā skaitli „290” ar skaitli „300”. 

3. Aizstāt noteikumu 8.3.6.punktā skaitli „250” ar skaitli „280”. 

4. Aizstāt noteikumu 8.3.7.punktā skaitli „290” ar skaitli „300”. 

5. Aizstāt noteikumu 8.4.4.punktā skaitli „250” ar skaitli „280”. 

6. Aizstāt noteikumu 8.4.5.punktā skaitli „290” ar skaitli „300”. 

7. Izteikt noteikumu 11.2.punktu šādā redakcijā: 

„11.2. Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam sastāda divkāršu Ministru kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”. 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
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Paskaidrojuma raksts 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.104 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.76„ Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” 
 

  

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viļānu novada pašvaldībā ir spēkā 2015. gada 24.septembra 

saistošie noteikumi Nr.76„ Sociālās palīdzības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.  

Saistošajos noteikumos ir paredzēts dzīvokļu pabalsts 

personām ar invaliditāti un pensionāriem, kuri dzīvo vieni un, 

kuriem nav apgādnieku. Noteikumos ir noteikti šo personu 

ikmēneša ienākumu sliekšņi, kas kalpo par vienu no pamatiem 

piešķirt dzīvokļa pabalstu. Sakarā ar pensiju indeksāciju 

2017.gadā un prognozējamo pensiju apmēru pieaugumu 

2018.gadā, kā arī ņemot vērā personu ienākumu/izdevumu 

pieaugumu tiek ierosināts noteikt lielākus personas ikmēneša 

ienākumu sliekšņus, kas ir viens no kritērijiem piešķirt 

dzīvokļa pabalstu.  

Noteikumi paredz vienu no sociālā pabalsta veidiem – pabalsts 

audžuģimenei. Noteikumos noteikts, ka pabalsts audžuģimenē 

ievietotā bērna uzturam ir 140 EUR mēnesī. 2018.gada 

16.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 

19. decembra noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes 

noteikumi", kuri nosaka, ka pabalsts audžuģimenē ievietotā 

bērna uzturam nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru 

kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. 

Līdz ar to ir precizējams saistošo noteikumu 11.2.punkts.  

 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar norādītājiem grozījumiem tiks grozīts saistošo noteikumu 

8.2.4., 8.2.5., 8.3.6., 8.3.7., 8.4.4., 8.4.5. un 11.2.punkts.   

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata 

un lēmumus par sociālajiem pabalstiem pieņem Viļānu novada 

pašvaldības Sociālais dienests. Apstrīdēšana notiek likumā 

noteiktajā kārtībā Viļānu novada pašvaldības domē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav notikušas. 
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