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Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 

Saistošajos noteikumos Nr. 59 
 

Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

41.panta1.d.1.p.,Sociālo pakalpojumu un sociālās 

 palīdzības likuma 35.panta 3.,4. un 5.daļu 

 

 

Izdarīt 2013.gada 5.decembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.59 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus 

grozījumus:  

 

1. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā: 

 

„11. Tiesības saņemt pabalstu ir personai (ģimenei), kura stihiskas nelaimes, iepriekš 

neparedzamu apstākļu vai krīzes situācijas dēļ nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības.”  

 

2. Izteikt 24.1. punktu šādā redakcijā: 

 

„24. Piešķiramais ikmēneša pabalsts ēdināšanas izdevumu kompensācijai pašvaldības 

izglītības iestādēs ir: 

24.1. katram trūcīgās ģimenes bērnam, kurš apmeklē pašvaldības vispārizglītojošo 

skolu – 8,50 EUR apmērā no ēdināšanas maksas mēnesī;” 

 

3. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā: 

 

„27. Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam ir 140 EUR  mēnesī.” 
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4. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā: 

 

„28. Audžuģimenei 1 reizi pusgadā piešķir pabalstu līdz 160 EUR  apmērā ģimenē 

ievietotā bērna  apģērbam un mīkstā inventāra iegādei.” 

 

5. Papildināt noteikumus ar 28.
1
punktu šādā redakcijā: 

„28.
1
 Ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 160 EUR apmērā.” 

6. Papildināt noteikumus ar 28.
2
punktu šādā redakcijā: 

„28.
2 

Audžuģimenē
 
ievietotam bērnam ar īpašām vajadzībām ik mēnesi piešķir pabalstu 

viņa veselības aprūpei 45 EUR apmērā.” 

7. Izteikt 32.4 punktu šādā redakcijā: 

 

 „32.4 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. Izteikt 32.5 punktu šādā redakcijā: 

 

„32.5 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.” 

9 .Papildināt saistošos noteikumus ar sadaļu „XVII 
1
 Pabalsts aizgādnim” ar 49.

1 
un 49.

2
 

punktiem šādā redakcijā: 

 

„49.
1 

Pabalsts aizgādnim par pilngadīgu personu, kurai ierobežota rīcībspēja, ir 30 EUR 

mēnesī, 

 

49.
2
 Ja rīcībnespējīgā persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, aizgādnim 

piešķir pabalstu 30 EUR pusgadā.” 

 

10.Aizvietot sadaļas „Pabalsts personai pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas” 

numerāciju XVI ar XVII. 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja                 Jekaterina Ivanova 


