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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
 

 
APSTIPRINĀTS 

Lubānas novada domes 

2017.gada ___.novembra sēdē 

protokols Nr.___, ___.§ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

 

2017.gada __.novembrī       Nr._____ 

 

 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 

„Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, 

likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums” 3.panta trešo daļu un 35.panta trešo, ceturto daļu, 

likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.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.., 15., punktu,  

Ministru kabineta  2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi  

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  

17.punktu, 19.4.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra  noteikumu Nr.913 

„Noteikumu par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu 
 

 

 

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par 

Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„4.5. pabalsts krīzes situācijā”. 

2. papildināt noteikumus ar 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.6. pabalsts mācību uzsākšanai”. 

3. papildināt noteikumus ar 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.7. pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu”. 

4. papildināt noteikumu 6.punktu aiz cipara  “X” ar cipariem un skaitļiem  „VII
1
, VII

2
”; 

5. izteikt noteikumu 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.3. par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma zeme līdz 10ha platībai”; 
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6. aizstāt noteikumu 12.2. apakšpunktā skaitli “50” ar skaitli “55”; 

7. aizstāt noteikumu 19.1. apakšpunktā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem 

“pirmsskolas izglītības iestādes”; 

 

8. aizstāt noteikumu 19.2. apakšpunktā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem 

“pirmsskolas izglītības iestādes ”; 

 

9. papildināt noteikumu 25.punktu aiz vārda „kavē” ar vārdiem „profesionālās vidusskolas 

(arodvidusskolas)”; 

 

10. Papildināt noteikumus ar VII
1 

nodaļu šādā redakcijā: 

VII
1
. PABALSTS MĀCĪBU UZSĀKŠANAI 

29.
1 

1. Pabalsts mācību uzsākšanai tiek piešķirts ģimenei (personai), kuras aprūpē esošais 

bērns uzsāk mācības Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pirmajā 

vai desmitajā klasē. 

29.
1 

2. Pabalsta apmērs tiek noteikts EUR 40 apmērā. 

29.
1
3. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja lēmumu 10 dienu 

laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

29.
1 

4. Pabalsta pieprasītājs izglītības iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu. 

 

11. Papildināt noteikumus ar VII
2 

nodaļu šādā redakcijā: 

VII
2
. PABALSTS SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU 

 

29.
2
1. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un 

ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarēta pamata dzīvesvieta, pirms 

bērna piedzimšanas, ir Lubānas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek piešķirts 

par bērnu, kura pamata dzīvesvieta pirmreizēji deklarēta Lubānas novadā. 

29.
2
 2. Iesniegumu pašvaldībā par pabalsta piešķiršanu var iesniegt viena gada laikā no 

bērna dzimšanas dienas. 

29.
2
 3. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora lēmumu 10 dienu 

laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

29.
2
 4. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas 

lēmumu iecelta par aizbildni vai bērns ievietots audžuģimenē (turpmāk - pabalsta 

pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 

29.
2
 5. Pabalsta apmērs par katru bērnu  tiek noteikts EUR 125 apmērā. 

29.
2 

6. Papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem, ārpusģimenes aprūpes 

gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz bāriņtiesas lēmuma kopiju par bērna nodošanu 

aizbildnībā vai par ievietošanu audžuģimenē. 
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29.
2
 7. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā. 

 

12. Izteikt noteikumu X nodaļu šādā redakcijā: 

X. PABALSTS KRĪZES S SITUĀCIJĀ 

 

39. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts ģimenei (personai), kura katastrofas vai citu no 

ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 
 

40. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai) neizvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas, nepieciešamo 

psihosociālās vai materiālās palīdzības apmēru. 

    41. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem sociālais dienests. 

    42. Pabalsts tiek noteikts: 

  42.1. Materiālās palīdzības veidā: 

42.1.1. materiāla palīdzība no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ radītu 

zaudējumu novēršanai, pabalsta apmēram nepārsniedzot  EUR 100; 

42.1.2. ārkārtas situācijā  mājoklim nodarītu zaudējumu gadījumā, pabalsta apmēram 

nepārsniedzot EUR 640 , ievērojot sekojošus nosacījumus: 

42.1.2.1. finanšu līdzekļu piešķiršanu, īpašumā vai valdījumā esošajiem 

infrastruktūras objektiem izskata tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā 

kopējā summa ir lielāka par EUR 100; 

42.1.2.2. ja mājoklis ir apdrošināts, pašvaldības pabalsts ietver objekta 

apdrošināšanas prēmijas izdevumu segšanu 50 procentu apmērā; 

42.1.2.3. ievērojot noteikumu 42.1.1. apakšpunktā minēto maksimālo pabalsta 

apmēru, pašvaldība sedz 70% no radīto zaudējumu apmēra. 

42.
1
 Psihoemocionālās palīdzības veidā nodrošinot psihologa vai asistenta pakalpojumus. 

43.
2 

Papildus pabalsta pieprasītāja iesniegumam, lēmuma pieņemšanai par pabalsta 

piešķiršanu sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt no pabalsta pieprasītāja 

papildu informāciju un dokumentus. 

43.
3
 Pabalsta izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši sociālā dienesta 

lēmumā noteiktajam mērķim. 

 

 

                 Lubānas novada pašvaldības       Tālis Salenieks 

                 domes priekšsēdētājs    

 

 

 


