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Viļānos 

APSTIPRINĀTI 

ar Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 28.marta 

lēmumu (prot. Nr.3 § 32) 

 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.109 

 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu 

novadā”” 

  

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,  

 

 

 Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus 

grozījumus: 

 

1. Aizstāt noteikumu 8.2.1.apakšpunktā skaitli „72” ar skaitli „90”. 

2. Aizstāt noteikumu 8.2.2.apakšpunktā skaitli „86” ar skaitli „110”. 

3. Aizstāt noteikumu 8.2.3.apakšpunktā skaitli „43” ar skaitli „50”, skaitli „57” ar skaitli 

„70”. 

 

4. Papildināt noteikumus ar  8.2.3
1
. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.2.3
1
. daudzbērnu ģimenēm, kurā piešķirts TĢS un kuras dzīvo dzīvokļos ar 

centrālapkuri, par ko ir noslēgts līgums ar “VIĻĀNU SILTUMS”, pabalsts ir 90 EUR 

apmērā pusgadā;” 

 

5. Aizstāt noteikumu 8.3.1.apakšpunktā skaitli „75” ar skaitli „90”.  

 

6. Papildināt noteikumus ar  8.3.1
1
. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.3.1
1
.daudzbērnu ģimenēm, kurā piešķirts TĢS un kuras dzīvo dzīvokļos ar malkas 

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

ar “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, pabalsts ir 110 EUR apmērā pusgadā;” 
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7. Aizstāt noteikumu 8.3.2.apakšpunktā skaitli „60” ar skaitli „75”.  

8. Aizstāt noteikumu 8.3.3.apakšpunktā skaitli „86” ar skaitli „100”.  

 

9. Izteikt noteikumu  8.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“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 90 EUR apmērā gadā, šī statusa 

ģimenēm ar bērniem pabalsts ir 110 EUR apmērā gadā; daudzbērnu ģimenēm pabalsts 

ir 150 EUR.” 

10. Aizstāt noteikumu 8.4.2.apakšpunktā skaitli „80” ar skaitli „90”. 

11. Aizstāt noteikumu 8.4.3.apakšpunktā skaitli „100” ar skaitli „120”. 

 

12. Izteikt noteikumu  11.1.punktu šādā redakcijā: 

“11.1.Pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.354”Audžuģimenes noteikumi”. 

 

13. Svītrot noteikumu  11.2.punktu . 

 

14. Svītrot noteikumu  11.4.punktā vārdus “un 11.2” . 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                             Jekaterina Ivanova                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 


