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Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Dagdas novada
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsti) veidus un
apmēru, kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, kā arī to personu loku,
kurām ir tiesības saņemt šajos Noteikumos paredzētos pabalstus.
Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas
Dagdas novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dagdas novada sociālais dienests 10
darba dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas un reģistrēšanas dienas.
Pabalsti, pēc vienošanās ar iesniedzēju, tiek izmaksāti pašvaldības kasē vai
pārskaitīti uz personas atvērto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu
sistēmas kontu, 5 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Noteikumos paredzētie pabalsti tiek izmaksāti Dagdas novada sociālā dienesta
gada apstiprinātā budžeta ietvaros.
II.

Pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidi

7. Pabalsts jaundzimušā aprūpei
7.1. Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei EUR 220,00 apmērā par katru
jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja vismaz
viens no bērna vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos
12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un deklarē arī jaundzimušo bērnu
Dagdas novadā.

7.2. Divu bērnu (dvīnīšu) piedzimšanas gadījumā vienreizējo pabalstu
jaundzimušo aprūpei EUR 720,00 apmērā ģimenei ir tiesības saņemt vienam
no bērna vecākiem, ja vismaz viens no bērna vecākiem deklarējis savu
dzīvesvietu Dagdas novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas
un deklarē arī jaundzimušos bērnus Dagdas novadā.
7.3. Triju bērnu (trīnīšu) piedzimšanas gadījumā vienreizējo pabalstu jaundzimušo
aprūpei EUR 1425,00 apmērā ģimenei ir tiesības saņemt vienam no bērna
vecākiem, ja vismaz viens no bērna vecākiem deklarējis savu dzīvesvietu
Dagdas novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un deklarē
arī jaundzimušos bērnus Dagdas novadā.
7.4. Četru un vairāk bērnu piedzimšanu uzskatīt par ārkārtas gadījumu un lēmumu
par atbalsta sniegšanas veidu un apmēru ģimenei pieņemt novada domē.
7.5. Gadījumā, ja Dagdas novadā dzīvesvietu deklarējusī persona adoptē bērnu (vai
vairākus bērnus) līdz viena gada vecumam un arī bērna dzīvesvieta tiek
deklarēta Dagdas novada administratīvajā teritorijā, sniegt materiālo palīdzību
Noteikumos minētajā kārtībā un apmērā tāpat kā tas paredzēts bērna
piedzimšanas gadījumos.
7.6. Tiesības saņemt pabalstu saglabājas sešus mēnešus no bērna piedzimšanas
(adoptēšanas) dienas.
7.7. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, jāiesniedz iesniegums Sociālajam
dienestam.
7.8. Sociālais dienests, saņemot šo Noteikumu 7.7.apakšpunktā minēto personu
iesniegtos dokumentus, pārbauda ziņas par bērna un vecāku deklarēto
dzīvesvietu un citu informāciju.
7.9. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
7.9.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis;
7.9.2. ja bērna vecāki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikušies no
bērna kopšanas un audzināšanas;
7.9.3. ja ģimene par šo bērnu jau saņēmusi pabalstu citā pašvaldībā.
8.

Pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai personām ar
invaliditāti
8.1. Vienreizējs pabalsts malkas iegādei vai apkures izdevumu daļējai segšanai
personām ar invaliditāti tiek piešķirts EUR 120,00 apmērā ar mērķi sniegt
atbalstu pabalsta saņēmējiem apkures sezonā.
8.2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir personām ar
invaliditāti, kuras:
8.2.1. faktiski dzīvo vienas;
8.2.2. dzīvo kopā ar bērnu vai vairākiem bērniem līdz 18 gadu vecumam vai
arī par bērnu šajā gadījumā uzskatāma pilngadīga persona līdz 24 gadu
vecumam, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
8.2.3. dzīvo kopā ar citu personu, kurai arī piešķirta invaliditāte.
8.3. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja
ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālais dienests nodrošina
pabalsta izmaksas laika paziņošanu pabalsta saņēmējam vai arī atsevišķos
gadījumos nodrošina malkas piegādi vai pabalsta pārskaitīšanu apkures
pakalpojuma sniedzējam, papildus par to vienojoties ar pabalsta saņēmēju.

8.4. Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās pārstāvim jāiesniedz iesniegums
Sociālajam dienestam, uzrādot personu un invaliditātes statusu apliecinoši
dokumenti un citi dokumenti, pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma.
8.5. Sociālais dienests pārbauda iesniegto informāciju un veic apsekošanu
dzīvesvietā, lai konstatētu norādītajā adresē faktiski dzīvojošo personu skaitu
un viņu statusu.
8.1 Pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu
apmaksai pensionāriem
8.11. Vienreizējs pabalsts medikamentu iegādei vai ar veselības aprūpi saistīto
pakalpojumu apmaksai pensionāriem tiek piešķirts EUR 30,00 apmērā ar mērķi
sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem veselības aprūpes jomā.
8.12. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pabalstu ir pensionāriem, kuri:
8.1 2.1. nestrādā;
8.1 2.2. saņem tikai vecuma pensiju;
8.1 2.3. pensijas apmērs ar piemaksu nepārsniedz EUR 300,00.
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8. 3. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārā gada laikā bez pabalsta saņēmēja
materiālās situācijas un ģimenes sastāva izvērtēšanas. Sociālais dienests nodrošina
pabalsta izmaksas laika paziņošanu pabalsta saņēmējam.
8.14. Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās pārstāvim, uzrādot personu un
pensionāra statusu apliecinošus dokumentus jāiesniedz iesniegums un jāpievieno
dokumenti (čeks, kvīts, maksājuma uzdevums u.c.), kas apliecina izdevumus par
medikamentu iegādi vai pakalpojumu apmaksu, kas saistīti ar personas veselības
aprūpi.
8.15. Sociālais dienests pārbauda iesniegto informāciju un izvērtē iesniegtos
izdevumus attaisnojošos dokumentus. Ja izdevumu apmērs ir mazāks par EUR 30,tad pabalsta apmērs nosakāms iesniegto izdevumu apmērā. Ja izdevumu apmērs ir
lielāks par EUR 30,- pabalsta apmērs nosakāms EUR 30,- apmērā.”
9. Pabalsts donoriem
9.1. Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis.
9.2. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir EUR 5,00
apmērā.
9.3. Pabalsts donoriem tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes ne vēlāk
kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas.
9.4. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un iesniedz iesniegumu un izziņu par asins nodošanu.
10. Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai
10.1. Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai 2 (divas) reizes mēnesī tiek piešķirts
sekojošām iedzīvotāju grupām:
10.1.1. trūcīgām personām vai trūcīgām ģimenēm (visām personām, kuras ir
reģistrētas izziņā par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu);
10.1.2. daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kuras aprūpē ir vismaz 3 bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni; par daudzbērnu ģimenes
bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu
vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību);
10.1.3. nepilnām ģimenēm (bērnu vai vairākus bērnus līdz pilngadības
sasniegšanai vai pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu,

ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību audzina viens no
vecākiem);
10.1.4. pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas AES
avārijas seku likvidētājiem, kuri nestrādā un kuru pensijas vai valsts
pabalstu apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas līmeni.
10.2. Pabalstu dušas pakalpojumu apmaksai piešķir Dagdas novada sociālais
dienests pēc
iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu
uzrādīšanas.
10.3. Sociālais dienests pārbauda sniegtās informācijas patiesumu un pieņem
atbilstošu
lēmumu uz laika periodu ne ilgāk kā līdz tekošā gada
beigām.
10.4. Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai tiek
pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam.
11. Apbedīšanas pabalsts
11.1. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bija
Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai nepienākas apbedīšanas
pabalsts no darba vietas, VSAA u.c., apbedīšanas pabalsts piešķirams vienas
valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.
11.2. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas bija
Dagdas novada administratīvā teritorija un kurai pienākas apbedīšanas
pabalsts no darba vietas, VSAA u.c., bet tā apmērs ir zemāks par vienas valstī
noteiktās minimālās darba algas apmēru, Dagdas novada sociālais dienests var
piešķirt papildus pabalstu apbedīšanai apmērā, kas kopsummā ar apbedīšanas
pabalstu sastāda vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru.
11.3. Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata personai, neizvērtējot pieteicēja
ienākumus, kura uzrādījusi miršanas apliecības oriģinālu un uzņemas veikt
apbedīšanu.
12. Citi pašvaldības pabalsti
12.1. Par pašvaldības pabalstiem šo Noteikumu izpratnē uzskatāmi sekojoši pabalsti
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kas gada laikā vienai
personai nevar pārsniegt EUR 150,00 apmēru:
12.1.1. pabalsts pases, personu apliecinošu vai citu svarīgu dokumentu
noformēšanai;
12.1.2. pabalsts ceļa izdevumu segšanai, kas saistīti ar pamatvajadzību
nodrošināšanu;
12.1.3. pabalsts ceļa attīrīšanas no sniega izdevumu segšanai;
12.2. Pabalsta apmēru nosaka pēc attaisnojošiem dokumentiem, kurus persona
iesniedz Sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu.
12.3. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu pēc
12.2.apakšpunktā noteikto dokumentu saņemšanas un informācijas pārbaudes.
III.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dagdas novada domē.
14. Dagdas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.
15. Noteikumu izpildi kontrolē Dagdas novada dome.

IV.

Noslēguma jautājumi

16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Dagdas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dagdas Novada Ziņas”.
17. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dagdas novada pašvaldības
2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 “Par pašvaldības materiālās
palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”.
Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

