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LATVIJAS
REPUBLIKA
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.:
64628030,fakss:64628035,
e-pasts: novads@vilani.lv
Viļānos
APSTIPRINĀTS:

Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2015.gada 24.septembra sēdes
protokola Nr.12 44§ lēmumu
PRECIZĒTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2015.gada 19.novembrī
sēdes protokola Nr.14§2 lēmumu
Viļānu novada pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr. 76
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
3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Viļānu novada pašvaldības (turpmāk pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu
trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to
pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
1.2. Noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus,
piešķiršanas un izmaksas kārtību Viļānu novadā.
1.3. Tiesības saņemt pabalstu ir personai (ģimenei), kura pamata dzīvesvietu deklarējusi
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.4. Noteikumos minētā palīdzība tiek piešķirta, izvērtējot personas/ģimenes materiālo
stāvokli.
1.5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Viļānu novada pašvaldības Sociālais
dienests (turpmāk – sociālais dienests), pašvaldības domes apstiprinātā budžeta
ietvaros.
1.6. Pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalsta veidi:
1.6.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
1.6.2. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
1.6.3. pabalsts bērna uzturēšanās izdevumu pirmsskolas izglītības iestādē samaksai;
1.6.4. pabalsts bērna ēdināšanai skolā;
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1.6.5.pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
1.6.6.dzīvokļa pabalsts;
1.6.7. pabalsts kancelejas preču iegādei,
1.6.8. pabalsts audžuģimenei.
II. Pabalstu piešķiršanas kārtība
2.1. Pabalsta saņemšanai persona (ģimene), uzrādot personu apliecinošu dokumentu un
iesniedz sociālajā dienestā:
2.1.1. iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo situācijas risinājumu;
2.1.2. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus;
2.1.3. citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
2.2. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam Ministru kabineta noteikumos
Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanas” noteikto sociālo garantiju saņemšanai nav pienākums iesniegt sociālajam
dienestam dokumentus, kas noteikti saistošo noteikumu 3.1.punktā.
2.3. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un
reģistrēšanas veic šādas darbības:
2.3.1. novērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli;
2.3.2. apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, ja persona
vērsusies sociālajā dienestā pirmo reizi, atkārtotu - pēc nepieciešamības, dzīves
apstākļu pārbaudes akts noformējams vienā eksemplārā;
2.3.3. ja persona (ģimene) atsakās vai nenodrošina sociālajam dienestam iespēju veikt tās
dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, sociālais dienests ir tiesīgs atteikt pabalsta
piešķiršanu;
2.3.4. sociālā darba speciālisti, izskatot iesniegtos dokumentus, pārbauda personas (ģimenes)
sniegtās ziņas dienestam pieejamajās informācijas sistēmās, novērtē personas
(ģimenes) dzīves apstākļus, ja nepieciešams pieprasa ziņas no valsts un pašvaldības
institūcijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām
2.3.5. sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt sociālo pabalstu sēdē.
III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
3.1. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa, turpmāk tekstā GMI,
nodrošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras atbilst trūcīgas
personas (ģimenes) statusam, atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām un
kuras līdzdarbojas savas sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības
pienākumus.
3.2. Ja kāds no pabalsta saņēmējiem bez attaisnojoša iemesla nepilda vienošanos vai
atteikusies no līdzdarbības, piešķirtā pabalsta apmēru var samazināt par līdzdarbības
pienākumus nepildošās personas GMI pabalsta daļu. Pabalstu samazina, ja pabalsta
saņēmējs:
3.2.1. nav sniedzis visas nepieciešamās ziņas par sevi;
3.2.2. nav izmantojis Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus;
3.2.3. nav izmantojis iespēju vērsties pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu un
ārstēšanu;
3.2.4. nav izmantojis iespējas gūt no valsts sociālās drošības sistēmas visus ienākumus, kas
viņam pienākas;
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3.2.5. nav ieradies sociālajā dienestā, lai novērtētu vienošanās izpildes gaitu.
3.3. Pabalstu GMI nodrošināšanai izmaksā pēc personu izvēles skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu uz personas norādīto kredītiestādes kontu katra mēneša 12., 19., 26.
datumā, ja kāds no datumiem iekrīt brīvdienā, tad pabalsts tiek izmaksāts nākamajā
darba dienā pēc brīvdienas.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
4.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai (ģimenei), kura ārkārtas situācijas (stihiskas
nelaimes, iepriekš neparedzami apstākļi) vai krīzes situācijas dēļ nespēj apmierināt
savas pamatvajadzības.
4.2. Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas un tikai tajos gadījumos, ja personai nepienākas cits valsts noteiktais
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
4.3. Pabalsta apmērs ir:
4.3.1. ugunsgrēka, plūdu, vētru un citu dabas stihiju gadījumā līdz 500 EUR apmērā;
4.3.2. personas nāves gadījumā piešķir līdz 300 EUR mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;
4.3.3. krīzes situācijā piešķir līdz 150 EUR gadā.
4.4. Pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas
(zārka, krusta, transporta pakalpojumi, kapa rakšana un aizrakšana).
4.5. Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa
nekompensē neatliekamos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā
starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto bēru pabalsta summu.
4.6. Ja pabalstu personas nāves gadījumā pieprasa mirušās personas apgādnieks, tad
pabalstu piešķir, izvērtējot mirušās personas apgādnieku ienākumus.
4.7. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, sociālais dienests organizē apbedīšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos
izdevumus piešķirtā bēru pabalsta apmērā.
4.8. Persona (ģimene) kopā ar iesniegumu iesniedz sociālajā dienestā dokumentu, kas
apliecina ārkārtas situācijas faktu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas
rašanās.
4.9. Ja personai( ģimenei) nepieciešams pabalsts, kura apmērs pārsniedz 4.3. punktā
noteikto pabalstu apmēru, par to tiek lemts pašvaldības domes sēdē, ja tam piekrīt
pabalsta pieprasītājs.
V. Pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
5.1. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, attiecībā uz kurām sociālais dienests ir pieņēmis
lēmumu par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu.
5.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums.
5.3. Piešķiramais ikmēneša pabalsts ēdināšanas izdevumu kompensācijai pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādēs ir:
5.3.1. katram trūcīgās ģimenes bērnam - 50% apmērā no ēdināšanas maksas mēnesī;
5.3.2. katram trūcīgās daudzbērnu ģimenes bērnam - 100% apmērā no ēdināšanas
maksas mēnesī;
5.3.3. katram bērnam no trūcīgas ģimenes, kuras ienākumi ir zemāki par noteikto
garantētā ienākuma līmeni, - 100% apmērā no ēdināšanas maksas mēnesī.
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VI. Pabalsts skolēna ēdināšanai skolā
6.1. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei, attiecībā uz kuru sociālais dienests ir pieņēmis
lēmumu par trūcīgās ģimenes statusa vai maznodrošinātās ģimenes statusa
piešķiršanu.
6.2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums.
6.3. Piešķiramais ikmēneša pabalsts ēdināšanas izdevumu kompensācijai pašvaldības
izglītības iestādēs ir:
6.3.1. katram maznodrošinātās ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības
vispārizglītojošo skolu – 8,50 EUR apmērā no ēdināšanas maksas mēnesī;
6.3.2. katram trūcīgās ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības vispārizglītojošo skolu,
piešķir brīvpusdienas. ”
6.4. Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt piešķirto
sociālo pabalstu bērna ēdināšanai skolā, ja skolēns neattaisnoti kavējis vairāk kā trešo
daļu no mācību programmā noteikto stundu skaita mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja
skolēns nākamā mēneša laikā pēc pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis
mācību stundas skolā.
VII. Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam
7.1. Pabalsti tiek piešķirti bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanas”.
VIII. Dzīvokļa pabalsts
8.1. Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenēm (personām) centrālapkures maksas, īres
maksas un maksas par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde,
kanalizācija) daļējai segšanai, pārskaitot piešķirto pabalstu attiecīgā pakalpojuma
sniedzējam. Pabalstu kurināmā iegādei ģimenēm (personām) izmaksā naudā.
8.2.Tiesības saņemt pabalstu centrālapkures maksas segšanai ir:
8.2.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss
(turpmāk tekstā TĢ(P)S), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par
pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras dzīvo dzīvokļos ar
centrālapkuri, par ko ir noslēgts līgums ar “Viļānu siltumu”, pabalsts ir 57 EUR
apmērā pusgadā, šī statusa ģimenēm ar bērniem pabalsts ir 72 EUR apmērā pusgadā;
8.2.2. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts TĢS, kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli ir mazāki par pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un
kuras dzīvo dzīvokļos ar centrālapkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”,
pabalsts ir 86 EUR apmērā pusgadā;
8.2.3. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S un kuras dzīvo dzīvokļos ar
centrālapkuri, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, pabalsts ir 43 EUR
apmērā pusgadā, trūcīgām ģimenēm ar bērniem 57 EUR apmērā pusgadā;
8.2.4. invalīdiem, pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuru ikmēneša ienākumi
nepārsniedz 250 EUR un dzīvo dzīvokļos ar centrālapkuri, par ko ir noslēgts līgums ar
„Viļānu siltumu”, pabalsts ir 50 EUR apmērā pusgadā;
8.2.5. pensionāriem un invalīdiem (pensijas vecumā), kuri dzīvo vieni, tiem nav
apgādnieku, ar ikmēneša ienākumiem līdz 290 EUR, dzīvokļos ar centrālapkuri, par
ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu siltumu”, pabalsts ir 50 EUR apmērā pusgadā;
8.3. Tiesības saņemt pabalstu dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu maksas
segšanai ir:
8.3.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S, kuru ienākumi uz vienu
ģimenes locekli ir mazāki par pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākumu
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līmeni un kuras dzīvo dzīvojamās telpās ar malkas apkuri, centralizētā ūdensvada un
kanalizācijas pieslēgumu, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”,
pabalsts ir 57 EUR apmērā pusgadā, šī statusa ģimenēm ar bērniem pabalsts ir 75
EUR apmērā pusgadā;
8.3.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S, kuras dzīvo dzīvojamās telpās ar
malkas apkuri, ar centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, par ko ir
noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 45 EUR apmērā pusgadā,
trūcīgām ģimenēm ar bērniem 60 EUR apmērā pusgadā;
8.3.3. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts TĢS, kuras dzīvo dzīvojamās telpās ar
krāsns apkuri, centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, par ko ir noslēgts
līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 86 EUR apmērā pusgadā;
8.3.4. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S, kuras dzīvo 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 30 EUR
apmērā gadā;
8.3.5. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts TĢS un kuras dzīvo 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 45 EUR
apmērā gadā;
8.3.6. invalīdiem, pensionāriem, ar ikmēneša ienākumiem līdz 250 EUR, kuri dzīvo
vieni dzīvojamās telpās, kurās nav centrālapkures, bet ir centralizētais ūdensvads un
kanalizācijas pieslēgums, par ko ir noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”,
pabalsts ir 50 EUR apmērā pusgadā;
8.3.7. pensionāriem un invalīdiem( pensijas vecumā), kuriem nav apgādnieku un
ikmēneša ienākumi nepārsniedz 290 EUR, dzīvo vieni dzīvojamās telpās, kurās nav
centrālapkures, bet ir centralizētais ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, par ko ir
noslēgts līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, pabalsts ir 50 EUR apmērā pusgadā.
8.4. Tiesības saņemt pabalstu kurināmā iegādei ir:
8.4.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S, kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli ir mazāki par pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni un
kuras dzīvo privātmājās, pabalsts ir 80 EUR apmērā gadā, šī statusa ģimenēm ar
bērniem pabalsts ir 100 EUR apmērā gadā;
8.4.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S, kuras dzīvo privātmājās,
pabalsts ir 60 EUR apmērā gadā, trūcīgām ģimenēm ar bērniem 80 EUR apmērā gadā;
8.4.3. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts TĢS, kuras dzīvo privātmājās, pabalsts ir
100 EUR apmērā gadā;
8.4.4. personām ar invaliditāti, pensionāriem ar ikmēneša ienākumiem līdz 250 EUR,
kuri dzīvo vieni privātmājās vai dzīvo dzīvojamās telpās, par ko ir noslēgts īres
līgums ar „Viļānu namsaimnieku”, bet kurās nav ne centrālās apkures ne centralizētā
ūdensvada, ne kanalizācijas pieslēguma, pabalsts kurināmā iegādei ir 60 EUR apmērā
gadā;
8.4.5. pensionāriem un personām ar invaliditāti (pensijas vecumā), kuriem nav
apgādnieku un ikmēneša ienākumi nepārsniedz 290 EUR, kuri dzīvo vieni
privātmājās vai dzīvo dzīvojamās telpās, par ko ir noslēgts īres līgums ar „Viļānu
namsaimnieku”, bet, kurās nav ne centrālās apkures, ne centralizētā ūdensvada, ne
kanalizācijas pieslēguma, pabalsts kurināmā iegādei ir 60 EUR apmērā gadā;
8.4.6. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S 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
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ūdensvada, ne kanalizācijas pieslēguma, pabalsts ir 60 EUR apmērā gadā, trūcīgām
ģimenēm ar bērniem 80 EUR apmērā gadā. Šīs kategorijas daudzbērnu ģimenēm
pabalsts ir 100 EUR apmērā gadā;
8.4.7. Par kurināmā iegādi personai sociālajā dienestā jāiesniedz izdevumu par
kurināmā iegādi apliecinoši dokumenti, ja tādu nav, persona tiek apsekota dzīves
vietā, lai konstatētu kurināmā iegādi. Ja pabalsts kurināmā iegādei izlietots citiem
mērķiem, sociālais dienests pabalsta piešķiršanu personai turpmāk var atteikt.
8.5. 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
spējīgas saviem spēkiem veikt kurināmā (malkas) sagādi.
8.6. Dzīvokļa pabalsti par centrālapkures, īres un komunālajiem pakalpojumiem tiek
pārskaitīti attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem.
IX. Pabalsts kancelejas preču iegādei
9.1. Pabalstu kancelejas preču iegādei piešķir ģimenēm, kuru bērni mācās pašvaldības
administratīvajā teritorijā atrodošajās vispārizglītojošajās skolās vai citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā atrodošajās vispārizglītojošajās skolās bērniem ar īpašām
vajadzībām.
9.2. Piešķiramā pabalsta apmērs katram bērnam ir:
9.2.1. pirmklasniekam no trūcīgas ģimenes -30 EUR apmērā;
9.2.2. katram trūcīgās ģimenes skolēnam uzsākot mācību gadu, izņemot
pirmklasnieku, - 25 EUR apmērā.
9.3. Pabalstu izsniedz talonu veidā kancelejas preču iegādei, apmaksājot kancelejas
preču iegādi piešķirtā pabalsta apmērā pēc tirdzniecības uzņēmuma piestādītā rēķina.
9.4. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums.
X. Pabalsts veselības aprūpei
10.1. Tiesības reizi gadā saņemt pabalstu sakarā ar ārstēšanos ir personām, kuru
ienākumi mēnesī nepārsniedz 75% no valstī noteiktās minimālās algas.
10.2. Personai piešķir pabalstu:
10.2.1. 50% apmērā no viņas ārstēšanās izdevumiem, ja ārstēšanas izdevumi
pārsniedz personas ikmēneša ienākumus;
10.2.2. pabalstu aprēķina no kopējiem ārstēšanās izdevumiem par diviem mēnešiem;
10.2.3. pabalsta maksimālais apmērs vienai personai nevar pārsniegt 300 EUR gadā.
10.3. Persona var iesniegt iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sešu mēnešu laikā pēc
uzrādītās ārstēšanās.
10.4. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā iesniedzams iesniegums un uzrādāmi
ārstēšanās izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti personas dati (vārds,
uzvārds un personas kods).
XI. Pabalsts audžuģimenei
11.1. Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”.
11.2. Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam ir 140 EUR mēnesī.
11.3. Audžuģimenei 1 reizi pusgadā piešķir pabalstu līdz 160 EUR apmērā ģimenē
ievietotā bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.
11.4. Ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 160 EUR apmērā.
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XII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12.1. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Viļānu novada pašvaldības
domē.
12.2. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
XIII. Noslēguma jautājumi
13.1. Saistošie noteikumi publicējami, un stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām”45.pantā noteiktajā kārtībā.
13.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013.gada 5.decembra Viļānu
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.59 „Sociālās palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”, kā arī to grozījumi.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

J.Ivanova

