APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2015.gada 30. aprīļa
sēdes protokola Nr.5
lēmumu Nr.5-14
Līvānu novada domes saistošie noteikumi

„Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
LĪVĀNOS

2015.gada 30. aprīlī

Nr.11

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
________________________________________________________________________
Ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes lēmumu Nr.6-40 apstiprinātajā galīgajā
redakcijā.
Ar grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 16. jūlija saistošo noteikumu Nr. 16
„Grozījumi 2015. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās
palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” redakcijā.

_____________________________________________________________________

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk– Noteikumi), nosaka Līvānu novada pašvaldības
materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kārtību, kādā piešķirams un
izmaksājams pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku,
kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
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2. Noteikumos paredzētie pabalsti tiek piešķirti Līvānu novada pašvaldības tekošajam
gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.
3. Pašvaldības noteiktos pabalstus piešķir personai (ģimenei), kuras deklarētā dzīves
vieta ir Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot šo Noteikumu
5.4. un 41. punktā paredzēto pabalstu).
4. Lēmums par pabalsta piešķiršanu pabalsta pieprasītājam tiek paziņots mutvārdos,
bet lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu noformējams rakstveidā, norādot
atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un
kārtību.

II. Pašvaldības pabalstu veidi
5. Līvānu novadā ir noteikti šādi pašvaldības pabalstu veidi:
5.1. pabalsts jaundzimušā aprūpei,
5.2. apbedīšanas pabalsts,
5.3. pabalsts personām nozīmīgās dzīves jubilejās,
5.4. pabalsts donoriem,

5.5. pabalsts daudzbērnu ģimenēm,
5.6. Ziemassvētku pabalsts.
III. Pabalsts jaundzimušā aprūpei
6. Pabalsts jaundzimušā aprūpei tiek sniegts ģimenes atbalstam sakarā ar bērna
piedzimšanu, lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļus un
veicinātu dzimstību Līvānu novadā.
7. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei ir vienam no vecākiem vai personai,
kura adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis
pabalsts nav izmaksāts vecākiem.
8. Pabalsta jaundzimušā aprūpei izmaksu organizē Līvānu novada Dzimtsarakstu
nodaļa.
9. Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja
pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā.
10. Pieteikumu pabalsta jaundzimušā aprūpei saņemšanai var iesniegt 12 mēnešu
laikā no bērna piedzimšanas.
11. Pabalsts jaundzimušā aprūpei ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir
200,00 EUR.
12. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā aprūpei, pabalsta pieprasītājam jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā
šādi dokumenti:
12.1. iesniegums pabalsta piešķiršanai (pielikums Nr.1);
12.2. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir
izsniegusi cita pašvaldība);
12.3. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par
adopcijas apstiprināšanu kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita
pašvaldība).
13. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:
13.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par 7 diennaktīm;
13.2. ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā;
13.3. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu saņemts citā pašvaldībā.
14. Dzimtsarakstu nodaļa iegūst informāciju, vai pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā,
apkopo informāciju un sagatavo rīkojuma projektu vienas nedēļas laikā no dienas, kad
saņemti visi šo noteikumu 12. punktā minētie dokumenti.
15. Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā divu nedēļu laikā no
rīkojuma izdošanas dienas.
IV. Apbedīšanas pabalsts
16. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras
deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu.
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17. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 120,00 EUR.
18. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt divu mēnešu laikā no miršanas fakta
reģistrēšanas brīža Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.
/LND 16.07.2015. SN Nr. 16 redakcijā/

19. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt mirušās
personas apbedīšanu, Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz:
19.1. iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušās personas
apbedīšanu (pielikums Nr.2);
19.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
20. Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu trīs
darba dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.
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21. Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi
aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir
tad, ja šīs personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
22. Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt,
apbedīšanu veic Līvānu novada pašvaldība, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja
iesniegto rēķinu.
V. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
23. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir personām, kuru deklarētā dzīves vieta ir
Līvānu novads.
24. Pabalstu piešķir:
24.1. personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu,
24.2. personām, kas laulībā nodzīvojušas 50 gadus „Zelta kāzu” jubilejā,
24.3. personām, kas laulībā nodzīvojušas 60 gadus „Dimanta kāzu” jubilejā.
25. Šo noteikumu 24.1. punktā noteiktais pabalsts personām, kuras sasniegušas 100
gadu vecumu, ir vienreizējs un tās apmērs ir 150,00 EUR. Pabalstu piešķir bez
personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. Pabalsta
izmaksu organizē Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvā daļa.
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26. Šo noteikumu 24.2. punktā noteiktais pabalsts personām, kas laulībā nodzīvojušas
50 gadus „Zelta kāzu” jubilejā ir vienreizējs un tā apmērs ir 80,00 EUR. Pabalsta
izmaksu organizē Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.
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27. Šo noteikumu 24.3. punktā noteiktais pabalsts personām, kas laulībā nodzīvojušas
60 gadus „Dimanta kāzu” jubilejā ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 EUR. Pabalsta
izmaksu organizē Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.
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28. Pabalsta izmaksa personai nozīmīgā dzīves jubilejā tiek veikta saskaņā ar
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
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29. Lai saņemtu šo noteikumu 24.2. un 24.3. punktos noteikto pabalstu, pieprasītājam
Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
jāiesniedz:
29.1. iesniegums pabalsta piešķiršanai (pielikums Nr. 3);
29.2. laulības apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
VI. Pabalsts donoriem.
30. Pabalsts donoriem tiek izmaksāts personām, kuras ir nodevušas asinis Līvānu
novadā organizētajās donoru dienās SIA „Līvānu slimnīca”.
31. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 7 EUR.
32. Pabalsts donoriem tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes, uzrādot
Līvānu novada domes grāmatvedībā:
32.1. veselības aprūpes iestādes izsniegtu apliecinošu dokumentu par asins
nodošanu,
32.2. personu apliecinošu dokumentu.
33. Pabalsta donoriem izmaksu organizē Līvānu novada domes grāmatvedība,
sadarbībā ar SIA „Līvānu slimnīca”.
VII. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm
34. Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada
sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta
Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
35. Pabalsta daudzbērnu ģimenēm apmērs ir 20,00 EUR apmērā vienam
nepilngadīgam bērnam.
36. Daudzbērnu ģimene šo Noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu
vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
37. Pabalstu izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem (audžuvecākiem) vai personai,
kura pilda vecāku pienākumus, uzrādot:
37.1. bērnu dzimšanas apliecības,
37.2. pilnvaru apliecinošu dokumentu,
37.3. personas apliecinošu dokumentu.
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38. Pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes Personāla vadības un
administratīvā nodaļa par pamatu ņemot Iedzīvotāju reģistra datus.
VIII. Ziemassvētku pabalsts
39. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts:
39.1. Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušajam personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti,
politiski represētajai personai, kurai statuss piešķirts saskaņā ar likumu „Par politiski
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā
cietušajiem”,
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39.2. pirmsskolas vecuma bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Līvānu novada
administratīvajā teritorijā, un bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības
iestādēs,
39.3. audžuģimenēm.
40. Šo noteikumu 39.1. punktā noteikto Ziemassvētku pabalstu personām ar 1. un 2.
invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti, politiski represētajai personai piešķir:
40.1. vienu reizi gadā pirms Ziemassvētkiem un tā apmērs ir 30 EUR,
40.2. vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa,
40.3. pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām
un uzrādīto personas atbilstošā statusa apliecinošu dokumentu.
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41. Šo noteikumu 39.2. punktā noteikto Ziemassvētku pabalstu pirmsskolas vecuma
bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta noteikta Līvānu novada administratīvajā teritorijā,
un bērniem, kuri mācās Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēs, piešķir:
41.1. mantiskā veidā (Ziemassvētku paciņa) līdz 4,50 EUR apmērā;
41.2. pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra
ziņām un vispārējās izglītības iestāžu iesniegtajiem datiem.
42. Šo noteikumu 39.3. punktā noteikto Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm:
42.1. piešķirt par katru audžuģimenē ievietoto bērnu 15,00 EUR apmērā;
42.2. pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Līvānu novada Sociālā
dienesta sagatavoto sarakstu.
43. Ziemassvētku pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada domes grāmatvedība,
sadarbībā ar Līvānu novada sociālo dienestu un Līvānu novada vispārējās izglītības
iestādēm.
IX. Noslēguma jautājumi.
44. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā ar 2015. gada 1. jūliju.
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45. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada domes
2011. gada 30. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” un to grozījumi, kas izdoti, kā:
45.1. Līvānu novada domes 31.08.2012. gada saistošie noteikumi Nr. 10
„Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””;
45.2. Līvānu novada domes 06.02.2013. gada saistošie noteikumi Nr. 4
„Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, kas
precizēti ar Līvānu novada domes 28.03.2013. gada sēdes lēmumu Nr. 5-29;
45.3. Līvānu novada domes 26.09.2013. gada saistošie noteikumi Nr. 22
„Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”;
45.4. Līvānu novada domes 29.01.2015. gada saistošie noteikumi Nr. 1
„Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu””.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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