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Saistošie noteikumi Nr. 32
Grozījumi: Nr.2, 29.01.2014., protokols nr.3, lēmums nr.1
Grozījumi: Nr.2, 29.01.2015., protokols Nr.2, lēmums Nr.19
Grozījumi: Nr.10, 30.08.2018., protokols Nr.12, lēmums Nr.7
Grozījumi: Nr.22, 26.11.2020., protokols Nr.23, lēmums Nr.6

Par pašvaldības pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro daļu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka Pļaviņu novada domes pabalstu veidus, apmēru un kārtību, kādā tie
piešķirami un izmaksājami.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, sniedzot
pašvaldības finansiālu atbalstu atsevišķām mērķgrupām, ar mērķi sniegt materiālu atbalstu,
neizvērtējot sociālos riskus, personas ienākumus un materiālo stāvokli, ja šajos noteikumos nav
noteikts citādi.
3. Pabalstus piešķir ar Pļaviņu novada Sociālā dienesta (turpmāk - Sociālais dienests), mēneša
laikā no pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.
4. Pabalstu saņēmēju saraksti nav publicējami.
5. Tiesības saņemt pašvaldības materiālos pabalstus, neizvērtējot ienākumus, ir ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām, kuru dzīvesvietu ir deklarējušas Pļaviņu novada pašvaldībā ne
mazāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas (turpmāk tekstā - klientiem).
II PABALSTU VEIDI
6. Vienreizējie pabalsti:
6.1. Pabalsts politiski represētajam personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.
12, lēmums Nr. 7)
6.2. pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes;
6.3. pabalsts donoriem;
6.4. pabalsts kāzu jubilāriem;
6.5. pabalsts bērnu svētkos „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!;
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6.6. pabalsts Ziemassvētkos;
6.7. transporta pabalsts;
6.7.1 pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai Pļaviņu novadā deklarētajiem
pensionāriem;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2014. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols
Nr. 3, lēmums Nr. 1)
6.8. pabalsts dzīves jubilejās 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu;
6.9. pabalsts mācību gada uzsākšanai.
III VIENREIZĒJO PABALSTU APMĒRS, PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS
KĀRTĪBA
7. Pabalsts politiski represētajam personām, Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem.
7.1. Pabalstu vienu reizi gadā novembra mēnesī piešķir politiski represētai personai,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekam, kurš
savu pamata dzīvesvietu uz pabalsta piešķiršanas dienu deklarējusi Pļaviņu novada
administratīvajā teritorijā.
7.2. Ikgadējā pabalsta apmērs ir 20,00 EUR. Nozīmīgās valsts gadadienās pabalsta apmērs
ir 50,00 EUR
7.3. Pabalstu izmaksā saskaņā ar Sociālā dienesta sastādīto sarakstu, uzrādot dokumentu,
kas apliecina tiesības saņemt pabalstu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.
12, lēmums Nr. 7)
8. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādes:
8.1. Pabalstu piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pamata
dzīvesvieta ir deklarēta Pļaviņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
8.2. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 30.00 EUR.
8.3. Lai saņemtu pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums un ieslodzījuma
vietu pārvaldes izziņa par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes (kopija).
8.4. Pabalstu piešķir, ja iesniegums Sociālajā dienestā saņemts ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc
atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.
8.5. Pabalstu pārskaita iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā Pļaviņu novada
pašvaldības kasēs.
9. pabalsts donoriem:
9.1. Pabalstu piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu uz pabalsta pieprasīšanas dienu
deklarējušas Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā un ziedojušas asinis Valsts asinsdonoru
centra organizētā pasākumā Pļaviņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
9.2. Pabalsta apmērs ir 5 EUR par katru asins nodošanas reizi.
9.3. Pabalsts tiek izmaksāts, saskaņā ar sarakstu uz personas norādīto bankas kontu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.11.2020. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.
23, lēmums Nr. 6)
10. Pabalsts kāzu jubilāriem:
10.1. Pabalsts tiek piešķirts sakarā ar Zelta kāzām (50 laulības gadi), Smaragda kāzām (55
laulības gadi), Dimanta kāzas (60 laulības gadi) utt. laulātiem pāriem, kuriem abu laulāto vai
viena no viņiem deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta Pļaviņu novadā un, kuri kopā faktiski dzīvo
novada administratīvajā teritorijā.
10.2. Pabalsta apmērs ir EUR 50,00 (sakarā ar Zelta kāzām (50 laulības gadi)), EUR 55,00
(sakarā ar Smaragda kāzām (55 laulības gadi)), EUR 60,00 (sakarā ar Dimanta kāzām (60
laulības gadi)) pārim, kuru izmaksā Pļaviņu novada Sociālais dienests.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2015. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 2,
lēmums Nr. 19)

11. Pabalsts bērnu svētkos „Esi gaidīts, mazais Pļaviņu novadniek!”:
11.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā gadā un, kuru deklarētā dzīvesvieta
ir reģistrēta Pļaviņu novadā.
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11.2. Pabalsta apmērs ir līdz 25.00 EUR, kuru pasniedz mantiskā veidā pasākuma „Esi gaidīts,
mazais Pļaviņu novadniek!” norises laikā, kurš tiek organizēta vienu reizi gadā Mātes dienā vai
citā novada domes noteiktā laikā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.
12, lēmums Nr. 7)
12. Pabalsts Ziemassvētkos:
12.1. pabalsts līdz 5.00 EUR mantiskā veidā Ziemassvētkos tiek pasniegts šādām iedzīvotāju
grupām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un dzīvo Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā:
12.1.1. pirmskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādes, piesakot pabalsta
pieprasījumu Pļaviņu novada Sociālajā dienestā līdz 31. oktobrim:
12.1.2. bērniem, kas ievietoti ilglaicīgas aprūpes iestādēs.
12.2. Pabalsts tiek pasniegts mantiskā veidā: pārtikas preces tiek pasūtītas un paciņas
sagatavotas.
12.3. Paciņas bērniem saņem Ziemassvētku pasākuma laikā vai Sociālajā dienestā līdz kārtējā
gada 31.janvārim.
12.4. Pabalsts naudas izteiksmē 10,00 EUR apmērā tiek pasniegts šādām personu kategorijām:
12.4.1. pirmās grupas invalīdiem;
12.4.2. vientuļajiem pensionāriem;
12.4.3. bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte.
12.5. 12.4. apakšpunktā norādītajām personām pabalsta saņemšanai jāpiesakās vai jāreģistrējas
Sociālajā dienestā līdz katra gada 31.oktobrim.
12.6. Pabalsts vientuļajiem pensionāriem, pirmās grupas invalīdiem, bērniem, kuriem piešķirta
invaliditāte tiek nogādāts ar Sociālā dienesta starpniecību.
12.7. Sarakstus dāvanu saņemšanai veido pēc Sociālā dienesta reģistros rīcībā esošās
informācijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.
12, lēmums Nr. 7)
13. Transporta pabalsts:
13.1. Tiesības saņemt pabalstu ceļa izdevumu segšanai ir:
13.1.1. Pļaviņu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (vecākiem), kuri pavada bērnu uz/no Pļaviņu
novada pirmskolas izglītības iestādi;
13.1.2. skolēniem izglītības iegūšanai, kuriem nav nodrošināts pašvaldības transports un nav
iespēju iegūt izglītību novada izglītības iestādē.
13.2. Pabalsta apmērs saskaņā ar 13.1.1.apakšpunktu ir līdz 20,00 EUR mēnesī.
13.3. Apakšpunktā 13.2. noteiktais pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts pamatojoties uz
pirmskolas izglītības iestādes iesniegto apmeklējumu sarakstu un vecāku piestādītām braukšanas
biļetēm, kuras iesniedz Sociālajā dienestā par iepriekšējo mēnesi līdz 10.datumam.
13.4. Apakšpunktā 13.1.2. noteiktais pabalsts tiek aprēķināts, pamatojoties uz piestādītajām
biļetēm braucieniem uz/no izglītības iestādes.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.
12, lēmums Nr. 7)
131. Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai
Pļaviņu novadā
deklarētajiem pensionāriem.
131.1. Tiesības saņemt pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojumu apmaksai ir Pļaviņu novadā
deklarētajiem pensionāriem.
131.2. Pabalsts tiek izmaksāts par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Pļaviņu novada
teritorijā.
131.3. Pabalsta apmērs tiek noteikts līdz EUR 10,00 mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts par vienu
braucienu dienā (turp – atpakaļ).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2015. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 2,
lēmums Nr. 19)

131.4. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts pamatojoties uz piestādītām braukšanas biļetēm, kuras
iesniedz Sociālajā dienestā par iepriekšējo mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam.
14. Pabalsts dzīves jubilejās 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu:

4

14.1 Tiesības saņemt pabalstu EUR 20,00 apmērā ir personām, kuras sasniegušas 80, 85,
90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu, jubilejās. Pabalstu piegādā uz mājām.
14.2. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā personai tiek piešķirts pamatojoties uz
pašvaldības amatpersonas sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju. Pabalsta izmaksa
tiek nodrošināta ne vēlāk kā jubilejas datumā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības
administrācijas brīvdiena vai svētku diena, ne vēlāk kā nākošajā darba dienā.
14.3. Personu nozīmīgā dzīves jubilejā sveic pašvaldības amatpersona.
15. Pabalsts mācību gada uzsākšanai:
15.1.Pabalsts uzsākot mācības Pļaviņu novada izglītības iestādes 1.klasē – EUR 70,00 un
10.klasē – EUR 140.
15.2. Pabalstu pieprasa viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis mācību gadu uzsākot (no
kārtējā gada 1.septembra līdz 30.septembrim), iesniedzot izglītības iestādē rakstisku iesniegumu,
kuru saskaņo ar Sociālo dienestu.
15.3. Pabalstu pārskaita iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā Pļaviņu novada
pašvaldības kasēs.
IV LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
16. Par pieņemto atteikumu Sociālais dienests paziņo iesniedzējam rakstveidā, norādot
apstrīdēšanas termiņu un kārtību.
17. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Pļaviņu novada
domē. Lēmumā norāda tā pārsūdzēšanas kārtību.
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc pilna teksta publicēšanas laikrakstā „Pļaviņu
Novada Ziņas”.

Novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss

