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KULDĪGĀ 
 
 

Saistošie noteikumi Nr. 2013/32 
 

 
Apstiprināti 

ar Kuldīgas novada Domes 
2013.gada  31.oktobra 

sēdes lēmumu  
(prot. Nr.14., p.67.) 

 
Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/32 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 35.panta otro, trešo un piekto daļu,  

likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 25.panta pirmo 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.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu                                                                                                                                                                                                                                                   
 

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 
2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”, šādus grozījumus: 

 
1.1. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:  

„11. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā centralizētās apkures pakalpojuma daļējai 
apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri, pabalstu 
pārskaitot pakalpojuma sniedzējam, vai kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo 
mājoklī ar malkas apkuri: 
 

1.2. Izteikt noteikumu 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„11.1. ne vairāk kā 50 % apmērā no attiecīgajā gadā valstī noteiktās minimālās 
mēnešalgas mājsaimniecībām, kurās nav nepilngadīgi bērni;” 

 
1.3. Izteikt noteikumu 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„11.2. ne vairāk kā 60 % no attiecīgajā gadā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 
mājsaimniecībām, kurā ir viens vai divi nepilngadīgi bērni;” 

 
1.4. Izteikt noteikumu 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„11.3. ne vairāk kā 70% no attiecīgajā gadā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 
mājsaimniecībām, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.” 
 

1.5. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā: 
„11.1 Pabalstu piešķir vienu reizi gadā komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, 
apkure, elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, ūdens skaitītāji) apmaksai, pamatojoties 
uz iesniegtajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem, kas iesniegti ne vēlāk kā 



 

 
 

līdz kalendārā gada beigām, līdz 50 % apmērā no attiecīgajā gadā valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas.” 

 
1.6. Izteikt noteikumu 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  
 „13.1. bērna uzturam 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;” 

 
1.7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā: 

„13.1 Reizi gadā piešķir vienreizēju pabalstu 50 % apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas audžuģimenē ievietotam bērnam.”  
 

1.8. Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: 
„14. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi, 
piemēram, ugunsgrēks, plūdi u.c.), kurā ģimenei (personai) zudušas vai neglābjami 
sabojātas sadzīvei nepieciešamās lietas un tā nespēj apmierināt savas 
pamatvajadzības, piešķir līdz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas vienai 
ģimenei (personai), ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša 
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.  
 

1.9. Izteikt noteikumu 15.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„15.1. pabalsta apmērs ir starpība starp 430 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas 
pakalpojumu izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, apbedīšanas 
piederumi, kapa rakšanas un šķirsta nesēju pakalpojumi, ceremonijas vadītāja 
pakalpojumi) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas 
pabalsta summu, bet ne vairāk kā 215 euro;” 
 

1.10. Izteikt noteikumu 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„15.2. ja mirusi persona, par kuru netiek izmaksāts valsts noteiktais apbedīšanas 
pabalsts, tiek izmaksāts maksimālais pabalsta apmērs 215 euro.” 
 

1.11. Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:  
„17. Pabalsts tiek piešķirts krīzes situācijā vai gadījumos, kad no ģimenes (personas) 
neatkarīgu iemeslu dēļ ir strauji vai neparedzami samazinājušies ģimenes (personas) 
kopējie ienākumi. Pabalsts ir garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā.” 
 

1.12. Izteikt noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:  
„20. Pabalstu piešķir personai, kura iesniegusi medicīnisko izdevumu apliecinošu 
dokumentu, kas nav vecāks par 6 (sešiem) mēnešiem un ne vēlāk kā līdz kalendārā 
gada beigām. Pabalstu piešķir šādu medicīnas pakalpojumu apmaksai:” 
 

1.13. Papildināt noteikumus ar 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„21.3. zobu labošanai un protezēšanai līdz 25% gadā no attiecīgajā gadā valstī 
noteiktās minimālās mēnešalgas. 

 
1.14. Papildināt noteikumus ar 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„22.3. vienu reizi gadā ēdināšanas izdevumu apmaksai bērnu un jauniešu nometnēs, 
ko pārskaita pakalpojuma sniedzējam.” 
 

1.15. Izteikt noteikumu 24.punktu šādā redakcijā:  



 

 
 

„24. Gadījumos, kad ģimenei, kurā ir nepilngadīgi bērni un kurām no ģimenes 
neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams deklarēt dzīvesvietu Kuldīgas novada 
pašvaldības teritorijā, kā arī ģimenei pieder īpašums, kuru nevar izmantot 
pamatvajadzību nodrošināšanai, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, piešķir 
līdzekļus uztura nodrošināšanai, bērna izglītībai un veselības aprūpei.” 
 

1.16. Izteikt noteikumu 25.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„25.1. pabalsts atbalsta ģimenes nodrošināšanai – 15 % apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas mēnesī;” 

 
1.17. Izteikt noteikumu 25.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„25.2. pabalsts uzticības personas nodrošināšanai – 10 % apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas mēnesī.” 

 
1.18. Izteikt noteikumu 26.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„26.1. 1.līmenis - 10 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;” 
 
1.19. Izteikt noteikumu 26.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„26.2. 2.līmenis - 15 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī;” 
 

 
1.20. Izteikt noteikumu 26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„26.3. 3.līmenis - 20 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas mēnesī.” 
 
2. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Kuldīgas 

novada vēstis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 

 
Domes priekšsēdētāja        I.Bērziņa 

 
 
 
  



 

 
 

Paskaidrojuma raksts 

Kuldīgas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/32 
„Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/32 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Kuldīgas novadā ir spēkā 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi 
Nr.2012/32 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. 
Ņemot vērā ekonomisko situāciju un nepieciešamību atbalstīt trūcīgas 
un maznodrošinātas personas, nepieciešams ieviest jaunus pabalstus, 
izmainīt esošos pabalstus. Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri 
Latvijā tiks ieviests euro, nepieciešams noteikt pabalstus euro. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus un 
izmaksas   kārtību ģimenēm (personām),  kuras    ir    tiesīgas    saņemt   
šos    pabalstus. Noteikti papildus pabalsti ģimenēm (personām), lai 
palīdzētu nodrošināt pamatvajadzības. Īpaša uzmanība pievērsta 
ģimenēm ar bērniem un bērnu atbalstam. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Finansējums no pašvaldības budžeta pabalstiem, paredzot to Kuldīgas 
novada pašvaldības, Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” un 
pagastu pārvalžu budžetos. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un 
lēmumus pieņem Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” un pagastu 
pārvalžu sociālie darbinieki. Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā 
kārtībā Kuldīgas novada Domē. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā 
tie tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināta to 
pieejamība novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Uzklausīti iedzīvotāju priekšlikumi iedzīvotāju sapulcēs pagastu 
pārvaldēs un pašvaldībā, sociālās jomas sabiedriskās organizācijas. 
Konsultācijas ar Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests” un pagastu 
pārvalžu sociālajiem darbiniekiem un citiem pašvaldības speciālistiem, 
pagastu pārvalžu vadītājiem, finanšu un ekonomikas nodaļas 
speciālistiem. 

 
Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
 
 


