
 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 64628030,fakss:64628035, 

e-pasts novads@vilani.lv 

                Viļānos  

APSTIPRINĀTI 

ar Viļānu novada pašvaldības domes  

2017.gada 14.septembra 

lēmumu (prot. Nr.7 25§) 

 

PRECIZĒTS:  

Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                                          2017.gada 23.novembra 

                                                                                                                        lēmumu (prot. Nr.10 26§) 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.98 
 

„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. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 35.panta 

ceturto un piekto daļu.” 

 

2. Izteikt noteikumu 1.6.2.punktu šādā redakcijā: 

       „1.6.2. pabalsts krīzes situācijā”. 

 

3. Papildināt noteikumu 1.6.punktu ar 1.6.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.6.9. pabalsts veselības aprūpei”. 

 

4. Izteikt noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā: 

„2.1. Sociālajā dienestā pabalsta saņemšanai persona (ģimene), uzrādot personu apliecinošu     

dokumentu, iesniedz:” 

mailto:novads@vilani.lv
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf
http://vilani.lv/uploads/files/saist.not.nr.76-19.11.2015._laboti_(1).pdf


 

5. Svītrot noteikumu 2.3.5.apakšpunktu. 

 

6. Izteikt noteikumu IV. nodaļu šādā redakcijā: 

                                              „IV. Pabalsts krīzes situācijā 

4.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai (ģimenei), kura katastrofas vai citu no personas 

gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.  

4.2. Pabalstu krīzes 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 katastrofu gadījumā līdz 500 EUR apmērā; 

 4.3.3. citu no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ piešķir līdz 150 EUR gadā. 

4.4. Persona sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu iesniedz dokumentu (ja tāds ir), kas 

apliecina krīzes situācijas faktu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās. 

4.5. 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.” 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
 

 
 

  



Paskaidrojuma raksts 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.98 

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

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

  

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viļānu novada pašvaldībā ir spēkā 2015. gada 24.septembra 

saistošie noteikumi Nr.76„ Sociālās palīdzības pabalsti un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. Norādītie noteikumi 

paredz vienu no sociālā pabalsta veidiem – pabalsts ārkārtas 

situācijā. 2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot, ka 

pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var 

piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. Turklāt 

pārejas noteikumu 32.punktā ir norādīts, kā pašvaldības līdz 

saistošo noteikumu par pabalsta krīzes situācijā apmēru un 

piešķiršanas kārtību spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 

2017.gada 31.decembrim piemēro pašvaldības saistošos 

noteikumus, kuros noteikts vienreizēja pabalsta ārkārtas 

situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. Līdz to, ir 

jāizstrādā un jāpieņem regulējums par sociālā pabalsta 

piešķiršanu krīzes situācijā – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 

31.decembrim. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams 

veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, aizstājot 

pabalstu ārkārtas situācijā pret pabalstu krīzes situācijā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar norādītājiem grozījumiem tiks grozīta saistošo noteikumu 

IV. nodaļa, paredzot regulējumu sociālajam pabalstam krīzes 

situācijā. Ar norādītājiem grozījumiem tiks aizstāts sociālais 

pabalsts ārkārtas situācijā.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav attiecināms. 

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 par sociālajiem pabalstiem pieņem Viļānu novada 

pašvaldības Sociālais dienests. Apstrīdēšana notiek likumā 

noteiktajā kārtībā Viļānu novada pašvaldības domē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

