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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14 

„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

(Grozījumi 02.02.2011.) 

 

Grozījumi 20.11.2009. (prot.Nr.10, 22.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.18/2009 tekstu; 

Grozījumi 02.02.2011. (prot.Nr.2, 4.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.3/2011 tekstu; 

Grozījumi 25.01.2012. (prot.Nr.1, 9.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.3/2012 tekstu; 

Grozījumi 06.02.2013. (prot.Nr.2, 4.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.4/2013 tekstu;  

Grozījumi 29.08.2013.(prot.Nr.13, 18.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.23/2013 tekstu; 

Grozījumi 25.09.2013. (prot.Nr.14, 17.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.27/2013 tekstu; 

Grozījumi 23.10.2013. (prot.Nr.16, 22.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.32/2013 tekstu; 

Grozījumi 16.12.2013. (prot.Nr.18, 18.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.42/2013 tekstu 

Grozījumi 12.02.2014. (prot.Nr.2, 20.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.5/2014 tekstu; 

Grozījumi 27.08.2014. (prot.Nr.14, 28.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.19/2014 tekstu; 

Grozījumi 28.01.2015. (prot.Nr.2, 10.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.2/2015 tekstu; 

Grozījumi 27.01.2016. (prot.Nr.1, 5.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.3/2016 tekstu; 

Grozījumi 28.09.2016. (prot.Nr.13, 30.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.27/2016 tekstu; 

Grozījumi 25.01.2017. (prot.Nr.2, 28.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.4/2017 tekstu; 

Grozījumi 20.12.2017. (prot.Nr.20, 5.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.29/2017 tekstu; precizēti 

24.01.2018. (prot.Nr.1, 8.#); 

Grozījumi 28.02.2018. (prot.Nr.4, 15.§) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.6/2018 tekstu 

 

 

 1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personām un personu 

grupām, neizvērtējot to materiālo stāvokli, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu 

apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas vajadzības. 

1.2. Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu izmaksas un saņemšanas kārtību, 

personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Aknīstes novada 

teritorijā. 

1.3. Šie noteikumi nosaka novada materiālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā 

arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

1.4. Materiālās palīdzības pabalstus piešķir novada pašvaldības sociālā, izglītības, kultūras un 

sporta komiteja. (Grozījumi 20.12.2017.) 

 

2. Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība 
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2.1. Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj novada sociālā, izglītības, kultūras un 

sporta komiteja, saņemot personas iesniegumu un tam pievienotos nepieciešamos 

dokumentus. (Grozījumi 20.12.2017.) 

 

3. Vienreizējo materiālās palīdzības pabalstu veidi, neizvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus 

3.1. Izslēgts 28.02.2018.) 

3.2. Vienreizējs pabalsts 80 euro apmērā, sasniedzot 80 gadu jubileju, 85 euro apmērā, 

sasniedzot 85 gadu jubileju, 90 euro apmērā, sasniedzot 90 gadu jubileju, 95 euro apmērā, 

sasniedzot 95 gadu jubileju, 150 euro apmērā, sasniedzot 100 gadu jubileju un  100 euro 

Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu) un Briljanta (70 gadu)  kāzu jubilejā. (Grozījumi 

02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., 

grozījumi 20.12.2017., grozījumi 28.02.2018.) 

3.2.1. Pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa pašvaldībā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 

tiesību rašanās uz attiecīgo pabalstu, iesniedzot iesniegumu un uzrādot laulību 

apliecību. (Grozījumi 20.12.2017., grozījumi 28.02.2018.) 

3.3. Vienreizējs pabalsts 50 euro personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc 

soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas 

Aknīstes novada teritorijā. (Grozījumi 23.10.2013., grozījumi 20.12.2017.) 

3.3.1. Pabalstu jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas, iesniedzot izziņas 

kopiju par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu). 

3.4. Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu, 

kā arī, ja jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta un vismaz viena no vecākiem 

deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā. Ja viena no vecākiem deklarētā 

dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 75 euro. Ja abu vecāku 

deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 150 euro. 

(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 

16.12.2013., grozījumi 25.01.2017.) 

3.4.1. Izslēgts (Grozījumi 25.01.2017.). 

3.4.2. Bērna dzimšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no bērna piedzimšanas 

dienas. 

3.5. Vienreizējs pabalsts (pabalsta apmērs noteikts ar domes lēmumu) Ziemassvētku dāvanu 

iegādei. 

3.5.1. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir skolēniem, kuri mācās Aknīstes 

novada pašvaldības mācību iestādēs. (Grozījumi 16.12.2013.) 

3.5.2. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir pirmsskolas vecuma bērniem, 

ieskaitot arī tos bērnus, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. 

3.5.3. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes 

aprūpes iestādēs, un tos ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība. 

3.5.4. Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir personām, kuras atrodas ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, un tās ir ievietojusi Aknīstes 

novada pašvaldība. 

3.5.5. Pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei var tikt izsniegts mantiskā veidā (konfekšu 

paciņas). 

3.6. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai. 

3.6.1. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir pašvaldības novadā 

deklarētā iedzīvotāja nāves gadījumā. 

3.6.2. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas izziņas saņemšanas brīža, 

iesniedzot pašvaldībā iesniegumu un personas miršanas izziņas kopiju (uzrādot 

oriģinālu). 

3.6.3. Pabalstu var pieprasīt persona, kas apņemas bēru organizēšanu. 

3.6.4. Pabalstu līdz 300 euro piešķir, ja mirusī persona nebija pensijas vai sociālā 

nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. (Grozījumi 27.01.2016.) 
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3.6.5. Pabalstu 75 euro piešķir, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā 

nodrošinājuma pabalstu. (Grozījumi 27.01.2016.) 

3.6.6. Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas, kas uzņemas apbedīšanu, novada 

pašvaldība apmaksā apbedīšanas pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā - 

Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas pakalpojumus. (Grozījumi 

27.01.2016.) 

3.7. Vienreizējs materiālais pabalsts bērnam, uzsākot 1. klasi. 

3.7.1. Tiesības saņemt vienreizēju materiālo pabalstu mācību grāmatu, darba burtnīcu un 

mācību piederumu iegādei, ja bērns uzsāk mācības pirmajā klasē novada 

pašvaldības teritorijā esošajā mācību iestādē, pabalsta daļu 40 euro pārskaitot 

izglītības iestādei no pašvaldības budžeta un 25 euro izmaksājot bērna vecākiem. 

(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.) 

3.7.2. Kopējais pabalsta apmērs vienam bērnam ir 65 euro. (Grozījumi 02.02.2011., 

grozījumi 23.10.2013.) 

3.7.3. Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē, pašvaldībā iesniedz mācību 

iestādes direktors. 

3.8. Vienreizējs pabalsts gadā 50 euro apmērā politiski represētajām personām, kuras 

deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot politiski represētas personas 

apliecību. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 20.12.2017.) 

3.9. Vienreizēju materiālo pabalstu līdz 200,00 euro piešķir onkoloģisko saslimšanu ārstēšanās 

gadījumā personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot 

onkologa slēdzienu un ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus 

dokumentu oriģinālus. Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada 

beigām. (Grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 27.08.2014., grozījumi 

28.01.2015., grozījumi 20.12.2017.) 

3.91.  Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, bet ne vairāk kā 

200 euro gadā vienai personai. (Grozījumi 20.12.2017.) 

3.10. Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu 

skolēniem, neņemot vērā skolēna deklarēto dzīvesvietu. Nosacījums attiecas uz tiem 

skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē. (Grozījumi 06.02.2013.) 

(Grozījumi 29.08.2013., grozījumi 16.12.2013., precizēti 22.01.2014., grozījumi 

27.08.2014., grozījumi 28.01.2015., grozījumi 27.01.2016.) 

3.11. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un vairāk bērni), kuri 

apmeklē Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto 

dzīvesvietu. Nosacījuma attiecas uz tiem skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas 

Izglītības iestādē (Grozījumi 25.09.2013., grozījumi 16.12.2013., grozījumi 27.01.2016.)  

3.12. Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas 

izglītības programmu, t.sk., 5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir obligātā apmācība, 

Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādēs, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. 

(Grozījumi 12.02.2014., grozījumi 28.09.2016.) 

3.13. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai vai atjaunošanai, 

sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai) un citu sociālo situāciju risināšanai tiek 

piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām. (Grozījumi 20.12.2017.) 

3.13.1. Pabalsta apmērs nepārsniedz 75 euro gadā vienai personai. 

(Grozījumi20.12.2017.) 
 

4. Materiālās palīdzības saņemšanas kārtība 

4.1. Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz novada 

domē iesniegumu un mācību iestādes izziņu par to, ka bērns mācās (līdz 24 gadu 

vecumam) par materiālās palīdzības piešķiršanu. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 

16.12.2013.) 

4.2. Materiālo palīdzību piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus. 

4.3. Lēmumu par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pieņem novada dome. (Grozījumi 

20.11.2009.) 
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4.4. Lēmuma izpildes kārtība: 

4.4.1. Piešķirto materiālo palīdzību izmaksā novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes 

kasē. 
 

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

5.1. Novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas 

tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi 

20.11.2009.) 

5.2. Izslēgts (Grozījumi 20.11.2009.) 
 

6. Saistošo noteikumu publicēšana 

6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par 

pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi 02.02.2011.) 
 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 


