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LATVIJAS  REPUBLIKA 

                                 VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ.Nr. 90009114114,   Kultūras laukums 1A, Viļāni,Viļānu novads LV – 

4650,tālr.64628030,fakss 646 28035 

 Viļānu novadā 

Saistošie noteikumi Nr. 42 

  

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12 „Sociālās palīdzības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

likuma 35.panta 3.,4. un 5.daļu 
 

 

Izdarīt 2009.gada 05.augusts Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 

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

grozījumus:  

1. Izteikt punktu Nr.1.5. šādā redakcijā: 

„1.5. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – naudas 

un/vai mantiskais pabalsts, ko pamatvajadzību nodrošināšanai piešķir ģimenēm vai 

atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus 

ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām.” 
 

2. Izteikt punktu Nr.9. šādā redakcijā:  

„9. Pabalstu GMI nodrošināšanai izmaksā naudā katra mēneša 7.,14.,21.datumā, ja 

kāds no datumiem iekrīt brīvdienā, tad pabalsts tiek izmaksāts nākamajā darba dienā 

pēc brīvdienas.” 
 

3. Izteikt 6.daļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„6. Pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē.” 

 

4. Izteikt punktu Nr.19. šādā redakcijā:  

„19.Tiesības saņemt Pabalstu ir ģimenēm, attiecībā uz kurām Sociālais dienests ir pieņēmis 

lēmumu par trūcīgās ģimenes(personas) statusa piešķiršanu.” 

 

5. Izteikt punktu Nr.20. šādā redakcijā:  

„20. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā iesniedzams rakstisks iesniegums, un 

uzrādāma spēkā esoša izziņa par trūcīgās ģimenes(personas) statusa piešķiršanu. 
 

6. Izteikt punktu Nr.21. šādā redakcijā:  
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„21. Piešķiramā pabalsta apmērs bērna ēdināšanai pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs 

ir: 

21.1. katram trūcīgās ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestādi- 6,00 Ls mēnesī; 

21.2. katram trūcīgās daudzbērnu ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādi – 100% apmērā no ēdināšanas maksas.  
 

7. Izteikt punktu Nr.22. šādā redakcijā:  

„22. Tiesības saņemt Pabalstu ir ģimenēm, attiecībā uz kurām Sociālais dienests ir pieņēmis 

lēmumu par trūcīgās ģimenes(personas) statusa piešķiršanu.” 
 

 

8. Izteikt punktu Nr.23. šādā redakcijā:  

„23. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā iesniedzams rakstisks iesniegums un 

uzrādāma izziņa par trūcīgās ģimenes(personas) statusa piešķiršanu.” 

 

9. Izteikt punktu Nr.24. šādā redakcijā:  

„24. Piešķiramā pabalsta apmērs bērna ēdināšanai skolā ir: 

24.1. katram trūcīgās ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības administratīvajā 

teritorijā atrodošo vispārizglītojošo skolu, 6,00 Ls mēnesī; 

24.2. katram trūcīgās daudzbērnu ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības 

administratīvajā teritorijā atrodošo vispārizglītojošo skolu, piešķir brīvpusdienas.” 

 

10. Izteikt punktu Nr.29. šādā redakcijā:  

„29. Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenei(personai) centrālapkures maksas, īres maksas 

un maksas par komunālo pakalpojumu( ūdensapgāde, kanalizācija) daļējai segšanai, 

pārskaitot to attiecīgā pakalpojuma sniedzējam. Pabalstu kurināmā iegādei 

ģimenei(personai) izmaksā naudā.” 

 

11. Izteikt punktu Nr.30. šādā redakcijā:  

„30.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, kuru ienākumi 

uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī un 

kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašuma esošajās dzīvojamās telpās ar 

centrālo apkuri, par kuru ir noslēgts līgums ar “Viļānu siltumu”, pabalsts 40.00 Ls 

apmērā  pusgadā; 

30.2.daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, kuru ienākumi 

uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni valstī un 

kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar 

centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, pabalsts 50.00 Ls 

apmērā pusgadā; 

30.3. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un 

kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar 

centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, pabalsts ir 30.00 Ls 

apmērā pusgadā; 

30.4. invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša ienākumi 

nepārsniedz 150.00 Ls, un kuri dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās 

dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, 

pabalsts ir 20.00 Ls apmērā pusgadā; 
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30.5. pensionāriem un invalīdiem( pensijas vecumā), kuri dzīvo vieni, tiem nav 

apgādnieku, ar ikmēneša ienākumiem līdz 200.00 Ls, viņu tiesiskajā valdījumā vai 

īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar 

„Viļānu siltumu”, pabalsts ir 20.00 Ls apmērā pusgadā; 

30.6. pirmās grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un Černobiļas AAS likvidēšanas 

dalībniekiem, kuri dzīvo viņu, viņu ģimenes locekļu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā 

esošajās dzīvojamās telpās ar centrālo apkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu 

siltumu”, pabalsts ir 20.00 Ls apmērā pusgadā.” 

 

12. Izteikt punkta Nr.31. apakšpunktus Nr.31.1., 31.2., 31.3., 31.4. šādā 

redakcijā:  

„31. Tiesības saņemt pabalstu dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu maksas 

segšanai ir: 

31.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuras 

dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar malkas 

apkuri, centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, par ko ir noslēgts līgums 

ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00 Ls apmērā pusgadā; 

31.2. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, kuras dzīvo 

viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās ar krāsns apkuri, 

centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, par ko ir noslēgts līgums ar 

„Viļānu namsaimnieku”, 40.00 Ls apmērā pusgadā; 

 

31.3. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un 

kuras dzīvo pašvaldībai tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, 

par ko ir noslēgts īres līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, bet kurās nav ne centrālās 

apkures, ne centralizētā ūdensvada, ne kanalizācijas pieslēguma, pabalsts ir 20.00 Ls 

apmērā gadā; 

31.4. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un kuras dzīvo 

pašvaldībai tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, par ko ir 

noslēgts īres līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, bet kurās nav ne centrālās apkures, ne 

centralizētā ūdensvada, ne kanalizācijas pieslēguma, pabalsts ir 25.00 Ls apmērā 

gadā.” 

 

13. Svītrot punktu 31.5. 

 

14. Izteikt punktu Nr.31.6., 31.7., 31.8. šādā redakcijā:  

„31.6. invalīdiem, pensionāriem, ar ikmēneša ienākumiem līdz 150.00 Ls, kuri dzīvo 

vieni viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās nav 

centrālapkures, bet ir centralizētais ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par ko ir 

noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00 Ls apmērā pusgadā; 

31.7.pensionāriem un invalīdiem (pensijas vecumā), kuriem nav apgādnieku un 

ikmēneša ienākumi nepārsniedz 200.00 Ls, dzīvo vieni viņu tiesiskajā valdījumā vai 

īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, kurās nav centrālapkures, bet ir centralizētais 

ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu 

namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00 Ls apmērā pusgadā. 

31.8. pirmās grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un Černobiļas AAS likvidēšanas 

dalībniekiem, kuri dzīvo viņu, viņu ģimenes locekļu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā 

esošajās dzīvojamās telpās bez centrālapkures, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu 

namsaimnieku”, pabalsts ir 30.00 Ls apmērā pusgadā, ja ir tikai maksa par īri -

pabalsts ir 20.00 Ls apmērā pusgadā.” 
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15. Izteikt punktu Nr.32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 32.6. šādā redakcijā:  

„32.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuru 

ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni 

valstī, kuras dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās privātmājās ar 

krāsns apkuri, pabalsts ir 45.00 Ls apmērā gadā; 

32.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, kuras 

dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās privātmājās ar krāsns apkuri, 

pabalsts ir 30.00 Ls apmērā gadā; 

32.3. invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša ienākumi 

nepārsniedz 150.00 Ls un kuri dzīvo viņu tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās 

dzīvojamās telpās ar krāsns apkuri, pabalsts ir 30.00Ls apmērā gadā; 

32.4. pensionāriem un invalīdiem (pensijas vecumā), kuri dzīvo vieni, bez 

apgādniekiem, ar ikmēneša ienākumu līdz 200.00 Ls, viņu tiesiskajā valdījumā vai 

īpašumā esošajās privātmājās ar krāsns apkuri, pabalsts ir 30.00 Ls apmērā gadā; 

32.5. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un 

kuras dzīvo pašvaldībai tiesiskajā valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās telpās, 

par ko ir noslēgts īres līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, bet kurās nav ne centrālās 

apkures, ne centralizētā ūdensvada, ne kanalizācijas pieslēguma, pabalsts ir 20.00 Ls 

apmērā gadā. Šīs kategorijas daudzbērnu ģimenēm - pabalsts ir 25.00 Ls apmērā gadā. 

32.6. pirmās grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un Černobiļas AAS likvidēšanas 

dalībniekiem, kuri dzīvo privātmājās, pabalsts ir 35.00 Ls apmērā gadā. 

32.7.pabalsts kurināmā (malkas) iegādes izmaksu segšanai var tikt atteikts, ja 

Sociālais dienests konstatē, ka ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgās ģimenes 

(personas) statuss īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir mežs, kura platība ir ne mazāka 

kā 1 (viens) ha un ir pietiekoši objektīvs pamats uzskatīt, ka augstāk minētās personas 

ir spējīga saviem spēkiem veikt kurināmā (malkas) sagādi. 

 

16. Papildināt noteikumus ar 10.
1 

nodaļu šādā redakcijā: 

„10.
1
 Pabalsts kancelejas preču iegādei. 

32.
1
1. Pabalstu kancelejas preču iegādei piešķir ģimenēm, (personām), kuru bērni 

mācās pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodošajās vispārizglītojošajās skolās vai 

citas pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodošajā vispārizglītojošajā skolā 

bērniem ar īpašām vajadzībām. 

 

32.
1
2. Piešķiramā pabalsta apmērs katram bērnam ir:  

32.
1
2.1. pirmklasniekam- 10.00 Ls; 

32.
1
2.2. pirmklasniekam no trūcīgas ģimenes - 20.00 Ls; 

32.
1
2.3. katram trūcīgās ģimenes skolēnam uzsākot mācību gadu - 15.00 Ls;     

 

32.
1
3. Pabalstu kancelejas preču iegādei izsniedz talonu veidā, apmaksājot kancelejas 

preču iegādi piešķirtas pabalsta summas apmērā.  

 

32.
1
4. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā iesniedzams rakstisks iesniegums un 

uzrādāma izziņa par TĢS, ja tāda ir nepieciešama attiecīgā pabalsta saņemšanai. 

 

 

17. Papildināt noteikumus ar 10.
 2 

nodaļu šādā redakcijā: 

„10.
2 

Pabalsts ģimenēm (personai) bērna dzimšanas gadījumā 
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32. 
 2  

1.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 100.00 Ls apmērā ir ģimenēm (personai), 

kurās kaut viens no vecākiem vismaz vienu gadu ir deklarējies Viļānu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā 

iesniedzams rakstisks iesniegums un uzrādāma bērna dzimšanas apliecība. 

 

18. Papildināt noteikumus ar 10.
 3 

nodaļu šādā redakcijā: 

„10.
 3  

Pabalsts personām, kurām piešķirts represētās personas statuss” 

 

32.
3   

1.Tiesības reizi gadā saņemt 50.00 Ls pabalstu ir vismaz vienu gadu Viļānu 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kurām piešķirts 

represētās personas statuss, savas veselības vai sociālās situācijas uzlabošanai. 

Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā iesniedzams rakstisks iesniegums un uzrādāma 

represētās personas apliecība.” 

 

19. Papildināt noteikumus ar 10.
 4 

nodaļu šādā redakcijā: 

„10.
 4 

Pabalsts veselības aprūpei. 

 

32.
4   

1. Tiesības reizi gadā saņemt 100.00 Ls pabalstu ir vismaz vienu gadu Viļānu 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kurām ir 

konstatēta onkoloģiska saslimšana. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā 

iesniedzams rakstisks iesniegums un uzrādāma ārsta izsniegtā izziņa par attiecīgo 

saslimšanu.” 

 

            20.Papildināt noteikumus ar 10. 5 nodaļu šādā redakcijā: 

„10.
5 
Pabalsts jubilejās. 

32.
5 

1.Tiesības reizi gadā saņemt 100.gadu jubilejā 100.00Ls un 90.gadu jubilejā  

90.00 Ls. 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                  Arnolds Pudulis 

 


