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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

        APSTIPRINĀTS 

     Skrundas novada domes  

     2013.gada 24.oktobra sēde 

     (prot. Nr. 9, 17.§) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2013 

„PAR PABALSTIEM SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM” 
       

     Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām„15.panta  

pirmās daļas ceturto un sesto punktu,43.panta trešo daļu 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.01.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 2/2017, kas stājās spēkā 08.04.2017. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2017, kas stājās spēkā 03.02.2018. 

 

 

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

 

Pašvaldības pabalsts – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana paredzēta šajos 

noteikumos. 

Pabalsta pieprasītājs – persona, kura pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību iesniegusi 

p/a „Sociālais dienests” rakstveida pieprasījumu piešķirt materiālo palīdzību. 

Pabalsta saņēmējs – persona, kurai piešķirts pabalsts. 

 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Šie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) pabalstu 

veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

 

2. Pašvaldības pabalsti tiek piešķirti noteikumos noteiktā kārtībā un pabalstus piešķir tām 

personām, kuras faktiski dzīvo Skrundas novadā, deklarējot tur savu dzīves vietu. 

 

3. Pašvaldības pabalstus piešķir pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā - 

p/a „Sociālais dienests”), pieņemto attiecīgu lēmumu. 

 

4. Šajos noteikumos paredzētie Pašvaldības pabalsti tiek izmaksāti pēc tam, kad apmierināts 

pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai un mājokļa pabalsts, kad ir apmierināts iedzīvotāju pieprasījums arī 

pēc sociālas palīdzības pabalstiem, kas ir primāri attiecībā pret materiālajiem pabalstiem. 
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II PABALSTU VEIDI 

 

5. Pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus: 

5.1. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80,85,90 un vairāk gadu 

vecumu, 

5.2. Vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā, 

5.3. Apbedīšanas pabalsts, 

5.4. Bērna piedzimšanas pabalsts, 

5.5. Pabalsts bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē, 

5.6. Materiāls pabalsts ģimenēm (personām) sociālās intervences mērķu sasniegšanai, 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.01.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 2/2017, kas stājās spēkā 

08.04.2017.) 

5.7. Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā, 

5.8. Pabalsts aprūpei mājās, 

5.9. Dzīvokļa pabalsts. 
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2017, kas stājās spēkā 

 03.02.2018.)   
 

 

III PABALSTU PIEŠĶIRŠANA 

 

6. Vienreizējs pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 85, 90 un vairāk gadu vecumu. 

Pabalsts 15 EUR apmērā tiek izmaksāts Skrundas novada iedzīvotāju, kuri sasnieguši 80, 85, 

90 un vairāk gadu vecumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, 

sveikšanai. 
(28.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 12/2017 redakcijā, kas stājās spēkā 03.02.2018.) 

 

7. Vienreizējs pabalsts 100 EUR 100 gadu jubilejā tiek piešķirts Skrundas novada 

iedzīvotājam, kurš pēc Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām sasniedzis šādu vecumu. 

 

7.1 Vienreizējs pabalsts, sasniedzot 101, 102 un vairāk gadu vecumu. Pabalsts 50 EUR 

apmērā tiek izmaksāts Skrundas novada iedzīvotāju, kuri sasnieguši 101, 102 un vairāk gadu 

vecumu, pamatojoties un Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, sveikšanai. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2017, kas stājās spēkā 03.02.2018.) 

 

8. Apbedīšanas pabalsts: 

            8.1. Pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu daļējai segšanai, 

8.2. Apbedīšanas pabalstu 100 EUR izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, 

ja miris Skrundas novada iedzīvotājs, 

8.3. Pabalsta saņemšanai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, 

8.4. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iedzīvotāja miršanas 

apliecības izsniegšanas, 

8.5. Ja neviena persona nav uzņēmusies veikt apbedīšanu, P/a „Sociālais dienests” 

veic apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu, izmantojot pabalstam paredzētos 

līdzekļus. 

 

9. Bērna piedzimšanas pabalsts: 

9.1. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs pabalsts, kuru piešķir ar mērķi sniegt 

atbalstu ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā, 

9.2. Pabalsta apmērs ir 120 EUR par katru jaundzimušo bērnu, 
(23.01.2017.saistošo noteikumu Nr. 2/2017 redakcijā, kas stājās spēkā 08.04.2017.), 

9.3. Pabalstu saņem vecāki, no kuriem vismaz viens savu un bērna dzīvesvietu ir 

deklarējuši Skrundas novadā, 
(23.01.2017.saistošo noteikumu Nr. 2/2017 redakcijā, kas stājās spēkā 08.04.2017.), 
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9.4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā vecākiem, uzrādot personas 

apliecinošu dokumentu,  

9.5. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, 

9.6. Pabalstu var saņemt skaidrā naudā Skrundas novada P/a „Sociālais dienests” 

kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto bankas kontu. 

 

10. Pabalsts bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē: 

10.1. Pabalstu piešķir vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē, mācību 

līdzekļu iegādei, 

10.2. Pabalsts 25 EUR ir vienreizējs pabalsts, kuru piešķir neatkarīgi no ģimeņu 

ienākumiem Skrundas novadā deklarētiem bērniem, 
(23.01.2017.saistošo noteikumu Nr. 2/2017 redakcijā, kas stājās spēkā 08.04.2017.), 

10.3. Pabalstu piešķir pamatojoties uz Skrundas novada izglītības speciālista 

apliecinājumu, ka izglītojamais uzņemts kādā no Skrundas novada izglītības iestādē, 

10.4. Pabalstu var saņemt skaidrā naudā Skrundas novada P/a „Sociālais dienests” 

kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā uz iesniegumā norādīto bankas kontu. 

 

10.1 Materiāls atbalsts ģimenei (personai) sociālās intervences mērķu sasniegšanai: 

10.11. Pabalsts paredzēts ģimenei (personai), kura saskaņā ar sociālā darbinieka 

veiktu ģimenes (personas) vajadzību novērtējumu, nepieciešama palīdzība sociālās 

rehabilitācijas veikšanai vai sociālās situācijas risināšanai, 

10.12. Pabalsts izmaksājams skaidrā naudā vai pārskaitāms uz pakalpojumu sniedzēja 

norādīto kontu vienu reizi kalendārajā gadā līdz 80 EUR apmērā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.01.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 2/2017, kas stājās spēkā 08.04.2017.) 

 

10.2 Pabalsts bērnu ēdināšanai skolā. 

Pabalsts tiek piešķirts bērnu pusdienu apmaksai (brīvpusdienas) Skrundas novada 

pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, tādā apmērā, kas atbilst pašvaldības un attiecīgā 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja noslēgtajam līgumam: 

10.21. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuriem ar Skrundas novada bāriņtiesas lēmumu 

noteikta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenēs, 

10.22. Pabalsts tiek piešķirts Skrundas novada daudzbērnu ģimenēm, 

10.23. Pabalsts tiek piešķirts uz pilnu (no 1.septembra līdz 31.augustam) mācību 

gadu, 

10.24. Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz bankas kontu pakalpojuma sniedzējam 

pēc piestādītā rēķina.” 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2017, kas stājās spēkā 03.02.2018.) 

 

10.3 Pabalsts aprūpei mājās: 

10.31. Pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot personas materiālo stāvokli, vientuļām 

personām, kuras vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt 

ikdienas darbus un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ 

nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību, 

10.32. Pabalsts tiek piešķirts personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās 

periodā ir grūtības veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi, kurām nav likumīgu 

apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām 

nepieciešamo palīdzību, 

10.33. Pabalsts tiek piešķirts bērniem invalīdiem vai pieaugušajiem ar garīga vai 

fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj 

viņiem nodrošināt aprūpi, 

10.34. Pabalsta saņemšanai nepieciešams aprūpējamās personas iesniegums, ārsta 

slēdziens un P/a „Sociālais dienests” sociālā darbinieka informācija par apsekošanas 

rezultātiem, 
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10.35. Pabalsta saņemšanai aprūpētājs, aprūpējamais un P/a „Sociālais dienests” slēdz 

līgumu. 

10.36. Pabalsta apmērs mēnesī: 

10.36.1. 30 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens 

ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, malkas ienešana, mediķu 

izsaukšana, 

10.36.2. 40 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens 

ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, krāsns kurināšana, malkas 

ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu izsaukšana, dzīvokļa uzkopšana, 

pastaigas, 

10.36.3. 50 EUR - produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde, ūdens 

ienešana un iznešana, maksājumu kārtošana, krāsns kurināšana, malkas 

ienešana, ēdiena gatavošana, mediķu izsaukšana dzīvokļa uzkopšana, veļas 

mazgāšana, pastaigas, individuāla uzraudzība, personiskās higiēnas 

nodrošināšana – vannošana vai dušošana, nagu griešana, izkļūšana no gultas 

un iekļūšana gultā, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2017, kas stājās spēkā 03.02.2018.) 

 

10.4 Dzīvokļa pabalsts: 

10.41. Dzīvokļa pabalstu var saņemt personas, kas deklarējušās Skrundas novada 

pašvaldībā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un ir: 

10.41.1. Nestrādājoši, vientuļie pensionāri neatkarīgi no pensijas lieluma, 

10.41.2. Nestrādājošas, vientuļas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, 

Černobiļas AES seku likvidētāji, neatkarīgi no pensijas lieluma, 

10.41.3. Atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un Černobiļas AES seku 

likvidētāji, kuru pensijas lielums ir līdz 260 EUR mēnesī, 

10.41.4. Nestrādājoši, atsevišķi dzīvojoši pensionāri, kuru pensijas lielums ir 

līdz 260 EUR mēnesī. 

10.42. Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu vai apkures pabalstu 

mājsaimniecībai. 

10.43. Dzīvokļa pabalsta apmērs personai vai ģimenei kurināmā iegādei ir 120 EUR 

vienu reizi gadā. Pabalsts var tik piešķirts natūrā (ar uzskaiti naudā). 

10.44. Dzīvokļa pabalsta apmērs ģimenei vai personai komunālo maksājumu 

veikšanai ir:  

                 par 1 istabas dzīvokli – 120 EUR, 

                    par 2 istabu dzīvokli – 180 EUR, 

           par 3 un vairāk istabu dzīvokli – 240 EUR. 

10.45. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā un pārskaitīts komunālo 

pakalpojumu sniedzējiem pēc pabalsta pieprasītāja norādījuma. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2017. saistošiem noteikumiem Nr. 12/2017, kas stājās spēkā 03.02.2018.) 

 

 

IV PABALSTU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

11. Par pabalsta piešķiršanu lemj Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. 

 

12. Lai saņemtu pabalstu, ģimenei (personai) p/a „Sociālais dienests” jāiesniedz iesniegums. 

 

13. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai pabalsta summu apmaksāt precē 

(dāvanu kartē), pakalpojumos. 
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V LĒMUMU PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE 

 

14. Par atteikumu piešķirt pabalstu vai daļēji apmierinot iesniedzēja lūgumu, iesniedzējam 

lēmumu paziņo rakstiski, norādot atteikuma vai daļēji apmierinātā lēmuma pamatojumu un 

lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

 

15. P/a Sociālais dienests” lēmumus par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var 

apstrīdēt Skrundas novada domē. 

 

 

VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

16. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 01.janvārī. 

 

17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē: 

17.1. Skrundas novada pašvaldības 2009.gada 22.oktobra saistošie noteikumi Nr. 

10/2009 “Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”, 

17.2. Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 24.februāra saistošie noteikumi Nr. 

5/2010 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 „Par 

palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””, 

17.3. Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr. 

1/2013 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10/2009 „Par 

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””. 

 

 

Skrundas novada Domes priekšsēdētāja      N. Kleinberga 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.23/2013  
”Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 

 

Paskaidrojuma raksta 

daļas 

Norādāmā informācija 

Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Esošie saistošie noteikumi Nr. 10/2009 „Par pabalstiem Skrundas 

novada iedzīvotājiem” pieņemti 22.10.2009. Nepieciešams izstrādāt 

jaunus saistošos noteikumus par Skrundas novada pašvaldības 

pabalstiem, nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot 

iedzīvotājiem informāciju, kā arī pabalstos izmaksājamās summas 

uzrādīt euro. 

Īss projekta satura 

izklāsts 

Tiek noteikti pašvaldības pabalstu veidi un apmēri euro, kā arī 

kārtība pabalstu piešķiršanai. 

Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pabalsti tiek izmaksāti noteiktajā kārtībā un plānotā budžeta 

ietvaros. 

Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Skrundas novada 

Pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. 

Saistošo noteikumu 

projekta ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

Normatīvie akti, 

saskaņā ar kuriem 

Saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu. 

 

 

 
 

Skrundas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja        N. Kleinberga 

 

 


