
PROJEKTS 

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.__/2017 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 7.punktu 43.panta trešo daļu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

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

 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 

 likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

 25
2
.panta pirmo  un piekto daļu, un  

2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 

 ,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts  

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un  

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.un 15.punktu 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes  

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036  

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta  

2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām  

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,  

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”  

27., 30., 31.un 31¹.punktiem un Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra  

noteikumiem Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 

 

 

 
1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.13/2015 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1.saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā vārdu “uzturu” aizstāt ar vārdiem “pamatvajadzību 

nodrošināšanai”; 

 

1.2.saistošo noteikumu 2.6.apakšpunktu izteikt  šādā redakcijā: 

“2.6. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums 

rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem;”; 

1.3. saistošos noteikumus papildināt ar 2.17.apakšpunktu šādā redakcijā : 
“2.17. pamatvajadzības - definētas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. 

panta 11. punktā. “; 

 
1.4.saistošo noteikumu 4.punktu izteikt  šādā redakcijā: 

“4.Nepieciešamību pēc pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un atbilstību trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc personas iesnieguma, 

kam atbilstoši pieprasījuma mērķim ir pievienoti nepieciešamie dokumenti  atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu  . Mutvārdos izteiktu iesniegumu privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā 

un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.”; 

1.5. saistošo noteikumu 6.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 “6. Parakstot Noteikumos 4.punktā minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro 

vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas 

novērtēšanai. “; 

 



1.6.  saistošo noteikumu 22.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“22.Pabalsts krīzes situācijā;”; 

 

1.7. saistošo noteikumu VII.nodaļu izteikt šādā redakcijā: 

“VII. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā 

 

“34. Pabalstu piešķir krīzes situācijā (situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no 

ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) 

nonākušām personām (ģimenēm), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Pabalsts krīzes situācijā tiek 

piešķirts līdz EUR 300 (trīs simti euro) personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) 

materiālo stāvokli, kurai pēc individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas sociālā 

darba speciālisti ir pieņēmuši lēmumu par krīzes situāciju un personai (ģimenei) ir izstrādāts 

sociālās rehabilitācijas plāns, paredzot un pamatojot rehabilitācijas mērķa sasniegšanai 

nepieciešamo pabalsta krīzes situācijā apmēru. Pabalsts tiek piešķirts tikai gadījumos, ja 

klientam nepienākas apdrošināšanas atlīdzība vai tā ir nepietiekama faktisko izdevumu 

segšanai. Šī pabalsta(u) kopējais apmērs viena kalendārā gada laikā vienai ģimenei 

(personai) ir līdz EUR 300.  

35.  Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz 

Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: 

35.1. iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā pabalsta 

apmēru; 

35.2. krīzes situācijas apliecinošus dokumentus. 

 

35
1
. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt citus situācijas izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus, 

ja nepieciešamos faktus un apstākļus nav iespējams noskaidrot tam pieejamos valsts un 

pašvaldības reģistros.   

36. Lēmums par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu un pabalsta apmēru vai arī lēmumu par 

atteikumu piešķirt pabalstu tiek pieņemts ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no 

iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.”; 

 

1.8. saistošo noteikumu VIII.nodaļu izteikt šādā redakcijā: 

 

“VIII. Pabalsts audžuģimenei un personai, kura izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas 

lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un 

īpašības 
37.Pabalsti tiek piešķirti audžuģimenei, saskaņā ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu par 

bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes 

statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna (u) uzturēšanu: 

37.1. pabalsts bērna uzturam 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās 

mēneša darba algas mēnesī vienam bērnam. Bērnam ar invaliditāti tiek piešķirts 

pabalsts 60% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas 

mēnesī vienam bērnam;  

37.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā 

mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei mantiskā veidā; 

37.3. pabalsts bērna ārpusskolas interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

nodrošināšanai līdz EUR 70,00 (septiņdesmit euro) mēnesī vienam ar Jēkabpils 

novada bāriņtiesas lēmumu ievietotam bērnam audžuģimenē, kura ir deklarējusi savu 

dzīvesvietu un faktiski dzīvo Jēkabpils novadā, izvērtējot audžuģimenes izdevumus 

interešu izglītībai un transporta izdevumus; 

37.4. vienreizējs pabalsts bērna  dzīves vides uzlabošanai EUR 500,00 (pieci simti euro) 

apmērā pēc tam, kad Jēkabpils novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumus: piešķirt 

audžuģimenes statusu un ievietot šajā audžuģimenē bērnu vai bērnus. Pabalsts tiek 



piešķirts ar nosacījumu, ja audžuģimenē ievietotais bērns vai ievietotie bērni, 

atrodoties audžuģimenē, apmeklē kādu no Jēkabpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēm vai, ja Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes nevar piedāvāt 

bērnam nepieciešamo izglītības programmu.  Pabalsta summas apmēru neietekmē 

ievietoto bērnu skaits. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi visā audžuģimenes 

darbības laikā.  

37.5. ievietojot bērnu audžuģimenē izvērtējot situāciju un nepieciešamību bērnam, 

vienreizēju pabalstu gadā EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā vienam 

bērnam. 

37.6. ja audžuģimene ir saņēmusi pabalstu bērna dzīves vides uzlabošanai, saskaņā ar 

37.4.apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, bet audžuģimenes statuss tai ir bijis 

mazāk kā 5(piecus) gadus un audžuģimenē ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu 

ievietotie bērni ir atradušies mazāk kā 3(trīs) gadus, un/vai arī, ja audžuģimene ir 

attiekusies Jēkabpils novada bāriņtiesai uzņemt bērnu(s) šajos 5(piecos) gados savā 

audžuģimenē divas reizes, tad audžuģimenei ir pienākums atmaksāt Jēkabpils novada 

pašvaldībai saņemto pabalstu dzīves vides uzlabošanai. Audžuģimene atmaksā 

pabalstu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad tie ir zaudējuši 

audžuģimenes statusu vai otro reizi ir attiekušies Jēkabpils novada bāriņtiesai uzņemt 

bērnu(s) savā audžuģimenē. Abi audžuģimenes dalībnieki (laulātie) ir solidāri 

atbildīgi par pabalsta atgriešanu. 

 

38. Pašvaldība izmaksā audžuģimenei (vienai personai, kas ir noslēgusi līgumu ar Jēkabpils 

novada pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē, deklarējusi savu dzīvesvietu un 

faktiski dzīvo Jēkabpils novadā) pabalstu mēnesī  par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 

EUR 100,00 (simts euro) apmērā par vienu bērnu, bet par katru nākamo ievietoto bērnu 

audžuģimenē – papildus EUR 10,00 (desmit euro) mēnesī par katru bērnu. 

38. 
1  

Pašvaldība izmaksā audžuģimenei atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz 

laiku, kas ir īsāks par mēnesi atbilstoši normatīvajos aktos par atlīdzību audžuģimenēm 

noteikto. 

39. Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē, Jēkabpils novada pašvaldība izmaksā pabalstus līdz 

25.datumam par tekošo mēnesi, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu. 

40. Par nepilnu mēnesi pabalstu apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam. 

41. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais: apģērbs, 

apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, mēbeles un citas mantas, kā arī lietas, 

kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek bērna lietošanā. 

42. Pašvaldība izmaksā, saskaņā ar Jēkabpils novada sociālā dienesta pieņemto lēmumu, pabalstu 

bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei vai personai, kura ir 

izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai 

nepieciešamās spējas un īpašības EUR 20,00 (divdesmit euro) dienā par katru bērnu, kurš tiek 

nogādāts audžuģimenes vai personas uzraudzībā, pamatojoties uz to, ja bērna dzīves apstākļu 

pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī 

tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību un bāriņtiesa 

ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam vai 

vecākiem. Pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kad bērns faktiski atrodas Jēkabpils novada 

audžuģimenē vai pie personas, kura ir izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas lēmumu, ka viņai ir 

aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, bet ne ilgāk kā 15 

kalendārās dienas no vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas brīža. Citus šajā nodaļā noteiktos 

pabalstus, minēto 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, audžuģimene no pašvaldības nav 

tiesīga saņemt. Pabalsts ir izmaksājams 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc bērna vai 

bērnu nogādāšanas audžuģimenē vai pie personas, kura ir izvērtēta un atzīta ar bāriņtiesas 

lēmumu, ka viņai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības.”; 

 

 

1.9.  saistošo noteikumu 44.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

 



“44.2.vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - divu valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalstu apmērā pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim, kuram beidzas 

ārpusģimenes aprūpe vai divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invalīdiem kopš 

bērnības apmērā  invalīdam kopš bērnības,  kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe;”; 

 

1.10. saistošo noteikumu 44.3.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

 

44.3.2. pabalsta apmērs ir viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā vai 

viena valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta invalīdiem kopš bērnības apmērā  

invalīdam kopš bērnības, kurš tiek izmaksāts katru mēnesi līdz 25.datumam 

līdz izglītības iegūšanas brīdim, bet ne ilgāk kā  līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai.”; 

 

1.11. saistošo noteikumu 44.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

 

 

44.4. Pabalsts izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pakalpojumiem, 

kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu paredzēts bērnam bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai, neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā Latvijas Republikā bērns 

izvēlējies sev mājokli un attiecībā uz kuru ir piemērojami visi zemāk norādītie 

priekšnosacījumi:”; 

 

 

1.12. saistošo noteikumu 47.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

“47. Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts vienu reizi gadā EUR 20 (divdesmit euro) 

apmērā katram daudzbērnu, trūcīgo ģimeņu un audžuģimeņu bērnam, kurš mācās vispārējās 

izglītības un profesionālās izglītības iestāžu dienas nodaļā, līdz izglītības iegūšanas brīdim, 

bet ne ilgāk kā līdz 19 gadu vecuma sasniegšanai.”. 

 

 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 
 

PIELIKUMS Nr.2 

APSTIPRINĀTS ar Jēkabpils novada domes  

__.08.2015. sēdes lēmumu Nr.-- (protokols Nr.__) 
 

 

Paskaidrojuma raksts  

 

JĒKABPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.__/2017 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi saistošajos noteikumos 

nepieciešami, lai nodrošinātu 

pašvaldības saistošo noteikumu 

atbilstību Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 

grozījumiem, kas stājas spēkā ar 

2018.gada 1.janvāri un Ministru 



kabineta 2017.gada 20.jūnija 

noteikumiem Nr.356 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumos Nr.299 “Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr.__/2017 

„Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.13/2015 „Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu Jēkabpils 

novadā” precizē pabalstu veidus un 

palielina pabalstu apmēru. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi ietekmē pašvaldības 

budžetu, jo sociālās palīdzības pabalsti 

tiek maksāti no pašvaldības budžeta. 

2018.gadā pašvaldības budžetā būs 

nepieciešams paredzēt papildus EUR 

______.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1..Jaunas institūcijas netiks radītas un 

esošo institūciju funkcijas netiks 

paplašinātas. 

5.2. Institūcija, kurā privātpersona var 

vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir Jēkabpils novada 

Sociālais dienests. 

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts 

laikrakstā „Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils 

novada pašvaldības mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā 

konsultācijas ar privātpersonām nav 

veiktas, jo grozījumi nepasliktina sociālās 

palīdzības saņemšanu pašvaldībā. Pēc 

saistošo noteikumu projekta un tam 

pievienotā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas domes pastāvīgās 

komitejas sēdē un publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā internetā 

www.jekabpilsnovads.lv un saņemto 

sabiedrības pārstāvju izteikto 

priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, būtiskākos no tiem 

(izvērtējot lietderības apsvērumus) 

paredzēts iekļaut saistošajos 



noteikumos. 

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības 

veids – informācijas publicēšana 

pašvaldības mājaslapā internetā un 

iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.  

 

 


