SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā

2017.gada 28.septembrī

Nr.26
Apstiprināti
Ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.17, 23.§)

Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.35 (prot.Nr.21, 16.§)
**ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 15.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.10 (prot.Nr.5, 23.§)
***ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 15.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.24 (prot.Nr.11, 7.§)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka materiālās palīdzības veidus Siguldas
novadā, palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības
saņemt šajos noteikumos minētos materiālās palīdzības pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2. Siguldas novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstus (turpmāk – pabalstus) piešķir
ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā.
3. Pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir Siguldas novada
pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) un izmaksā Siguldas novada
pašvaldība apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj Sociālais dienests, saņemot personas
iesniegumu un tam pievienotos, lēmuma pieņemšanai, nepieciešamos dokumentus.
5. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos
noteikto kārtību.
6. Siguldas novadā ir šādi materiālās palīdzības pabalstu veidi:
6.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
6.2. pabalsts pirmskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai;*
6.2.1 pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību līdzekļu iegādei;*
6.3. pabalsts aizbildņa atbalstam;
6.4. pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam;
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6.5. pabalsts aizgādņa atbalstam;
6.6. pabalsts ēdināšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības;
1
6.6. pabalsts krīzes situācijā ēdināšanai;
6.7. pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam;
6.7.1 pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai;
6.8. pabalsts politiski represētai personai;
6.9. pabalsts Goda donoram;
6.10. pabalsts skābekļa aparatūras nomai;
6.11. pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas
ambulatori;
6.12. pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram
nepieciešama hemodialīze;
6.13. pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam;
6.14. vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu apmaksai.
II. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts
7. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgā
iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Siguldas novadā un sniegt materiālu
atbalstu ģimenei jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
8. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem,
nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena vecāka
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12
(divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ar nosacījumu, ka bērna pamata
dzīvesvieta, no bērna dzimšanas dienas, ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā
teritorijā.
9. Tiesības saņemt pabalstu par katru vienās dzemdībās dzimušu bērnu 100% apmērā no
noteiktās pabalsta summas ir, ja:
9.1. abi vecāki ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir
deklarējuši savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir
deklarēta Siguldas novadā;
9.2. bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms
bērna dzimšanas dienas, ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā un bērna
dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā;
9.3. persona, kura adoptējusi bērnu vai persona, kura ar Siguldas novada Bāriņtiesas
(turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu iecelta par bērna aizbildni, deklarējusi savu pamata dzīves
vietu arī citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet bērna dzīves vieta pirmreizēji
deklarēta Siguldas novadā. Šajā punktā noteikto Siguldas novada pašvaldības pabalstu
personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par bērna
aizbildni, ir tiesības saņemt, ja šo pabalstu iepriekš nav saņēmuši bērna bioloģiskie
vecāki.
10. Tiesības saņemt pabalstu par katru, vienās dzemdībās dzimušu, bērnu 50% apmērā no
noteiktās pabalsta summas ir, ja tikai viens no bērna vecākiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit)
mēnešus pirms bērna dzimšanas deklarējis savu pamata dzīves vietu Siguldas novadā, un
bērna dzīvesvieta pirmreizēji ir deklarēta Siguldas novadā.
11. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
11.1. par vienās dzemdībās dzimušu vienu bērnu – 320,00 euro;
11.2. par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem – 480,00 euro par katru
bērnu;
11.3. par vienās dzemdībās dzimušiem trīs vai vairāk bērniem – 640,00 euro par
katru bērnu.
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12. Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas
vai bērna adopcijas dienas.
13. Pabalsta pieprasīšanai, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Siguldas novada pašvaldībā,
iesniedzot iesniegumu.
14. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par bērnu un tā
likumiskajiem pārstāvjiem.
15. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
III. (izslēgta ar 21.12.2017. grozījumiem)*
III.1 Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai*
1
24. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs un Siguldas
novada vispārizglītojošās skolās ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva
atbalstīt ģimenes ar bērniem, kurās abu vecāku un bērna deklarētā pamata dzīvesvieta
deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) Siguldas novadā. Šis pabalsts
attiecas arī uz ģimenēm, kurās aprūpi par bērniem īsteno viens vecāks, ja šo bērnu, kas
saņem pabalstu, un vecāka pamata dzīvesvieta deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri
plkst.00.00) Siguldas novadā. Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz
gadījumiem, kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem,
ja:***
24.11. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;***
24.12. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;***
24.13. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas
cietumā;***
24.14.otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu; ***
24.15. otrs vecāks nav zināms.***
2
24. Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētajām ģimenēm bērna pirmsskolas
izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu un Siguldas novada vispārizglītojošās skolas
5.–12.klašu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu apmaksai piešķir:
24.21. 20% atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja 1 (viens) bērns apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi vai vispārizglītojošās skolas 5.–12.klasi;
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24. 2. 30% atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja 2 (divi) bērni apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi vai vispārizglītojošās skolas 5.–12.klasi;
24.23. 50% atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja 3 (trīs) bērni apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi vai vispārizglītojošās skolas 5.–12.klasi;
24 24. 75% atlaidi ēdināšanas pakalpojumu apmaksai, ja 4 (četri) un vairāk bērnu apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi vai vispārizglītojošās skolas 5.–12.klasi.
24.3 Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētajām ģimenēm atlaidi ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai piešķir daudzbērnu ģimeņu statusa piešķiršanas periodā.
24.4 Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri nav
reģistrēti Siguldas novada pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tiek piešķirta 10%
atlaide ēdināšanas pakalpojumu apmaksai.***
5
24. Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu vai
pabalsts netiek piešķirts, ja:***
24.51. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas
termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;***
24.52.bērna vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir
deklarēts bērns un vecāki, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;***
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24.53. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru
maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;***
24.54. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk
kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma
ietvaros;***
5
24. 5. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.***
24.6 Pabalsta piešķiršanai Siguldas novada pašvaldība pārbauda Siguldas novada pašvaldības
un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni.***
24.7 Pašvaldība norēķinu par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu piešķirtās atlaides apmērā veic
ar pārskaitījumu uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu, saskaņā ar
faktisko apmeklējumu.
III.2 Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību līdzekļu iegādei*
24. Pabalsts ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva atbalstīt Siguldas novada
Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētās ģimenes, sniedzot materiālu atbalstu bērnam,
kura pamata dzīvesvieta kopā ar abiem vecākiem deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri
plkst.00.00) Siguldas novadā. Šis pabalsts attiecas arī uz tiem Siguldas novada teritorijā
deklarētajiem (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00) bērniem, par kuru aprūpi īsteno
viens vecāks, kura dzīvesvieta deklarēta (uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00)
Siguldas novadā. Viena vecāka aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem,
kas saistīti ar kopdzīves pārtraukšanu ar otru vecāku vai gadījumiem, ja:***
24.81. otrs vecāks ir pazudis un izsludināts meklēšanā;***
24.82. otram vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;***
24.83. otrs vecāks atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;***
24.84.otrs vecāks ir miris vai izsludināts par mirušu; ***
24.85.otrs vecāks nav zināms.***
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24. Pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenei par katru bērnu, kurš mācās pamatizglītības, vidējās
izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī arodizglītības iestādē, ir 50 euro.
24.10 Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību līdzekļu iegādei:
24.101. daudzbērnu ģimenei piešķirams 1 ( vienu) reizi kalendārā gada ietvaros;
24.102. tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
24.11 Ja daudzbērnu ģimene, kura ir reģistrēta Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā
un par kuru tiek saņemts Sociālā dienesta atzinums, ka pabalsts var tikt iztērēts
neparedzētajiem mērķiem, Sociālajam dienestam ir tiesības šo pabalstu izsniegt natūrā.
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24. Siguldas novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētajām ģimenēm pabalstu piešķir
daudzbērnu ģimeņu statusa periodā.
24.13 Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Siguldas novada pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu.
24.14 Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu un pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros
pieejamās ziņas par ģimeni.
24.15 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu vai
pabalsts netiek piešķirts, ja:***
24.151. vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas
termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;***
15
24. 2. bērna vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir
deklarēts audzēknis un tā vecākiem, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;***
15
24. 3. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru
maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;***
15
24. 4. vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā
divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;***
15
24. 5. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu atbalsta piešķiršanai.***
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IV. Pabalsts aizbildņa atbalstam
25. Pabalsts aizbildņa atbalstam ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi
sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizbildņa pienākumus par bērnu,
kuram iecelts aizbildnis.
26. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bērnam un
aizbildnībā esošā bērna deklarētā pamata dzīvesvieta līdz nonākšanai aizbildnībā ir Siguldas
novada administratīvā teritorija.
27. Pabalsts aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu par otro un katru nākamo
aizbildniecībā esošo bērnu ir 54,07 euro mēnesī.
28. Pabalsta pieprasīšanai personai 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā
dienestā ar iesniegumu.
29. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par bērnam iecelto aizbildni.
30. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
31. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
31.1. bērns sasniedzis pilngadību;
31.2. Bāriņtiesa atceļ bērna aizbildni no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
V. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam
32. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei aizbildnībā esošam bērnam ir Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu mācību līdzekļu iegādei.
33. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizbildni bērnam un
kura aizbildnībā esošā bērna deklarētā pamata dzīvesvieta līdz tā nodošanai aizbildnībā ir
bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.
34. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei ir 50,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā par
katru aizbildniecībā esošu bērnu no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurš mācās pirmsskolas
izglītības iestādē, pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā arī
arodizglītības iestādēs.
35. Pabalsta pieprasīšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.
36. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par personai aizbildnībā nodotu bērnu.
37. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
38. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
38.1. bērns sasniedzis pilngadību;
38.2. Bāriņtiesa atceļ bērna aizbildni no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
VI. Pabalsts aizgādņa atbalstam
39. Pabalsts aizgādņa atbalstam ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar
mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kura uzņēmusies pildīt aizgādņa pienākumus
pilngadīgām personām, kurām iecelts aizgādnis.
40. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni pilngadīgai
personai, ja:
40.1. aizgādnībā esošās personas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada
administratīvajā teritorijā;
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40.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta, līdz ievietošanai
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – institūcija), ir
bijusi Siguldas novada administratīvā teritorija.
41. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu ir:
41.1. 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ārpus institūcijas;
41.2. 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā.
42. Pabalsta pieprasīšanai aizgādnim 1 (vienu) reizi kalendārajā gadā jāvēršas Sociālajā
dienestā ar iesniegumu.
43. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par pilngadīgai personai ieceltu aizgādni.
44. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
45. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī, atbilstoši
noteikumu 41.punktā noteiktā pabalsta apmēram.
46. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
46.1. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi
pagaidu aizgādnību vai beidzies Bāriņtiesas lēmuma darbības termiņš par pagaidu
aizgādnības nodibināšanu;
46.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu
no aizgādņa pienākumu pildīšanas.
VII. Pabalsts ēdināšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
47. Pabalsts ēdināšanai bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un ar
Bāriņtiesas lēmumu ievietots aizbildņa ģimenē, ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga
iniciatīva ar mērķi atbalstīt bērnu bāreni, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības
izglītības iestādē, un bērna aizbildņa ģimeni.
48. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un ēdināšanai
vispārējās, profesionālās izglītības un arodizglītības iestādēs, ir aizbildņa ģimenei, kurā
ievietots bērns bārenis un/ vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.
49. Pabalstu bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir 100% apmērā no
ēdināšanas maksas, pamatojoties uz aizbildņa iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu par bērna
ievietošanu aizbildņa ģimenē.
50. Pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs par bērna
ēdināšanas pakalpojumiem piešķir 100% apmērā no ēdināšanas maksas, pamatojoties uz
aizbildņa iesniegumu un Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu aizbildņa ģimenē.
51. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz bērna
aizbildņa vai bērna bāreņa, pēc pilngadības sasniegšanas, iesniegumu un informāciju no
izglītības iestādes par to, ka bērns apgūst mācību programmu.
52. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un
arodizglītības iestādēs tiek izmaksāts uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu,
ņemot vērā bērna faktisko apmeklējumu, ko apliecina apmeklējumu attaisnojoši dokumenti.

VII.1 Pabalsts krīzes situācijā ēdināšanai
52.1 Pabalsts ēdināšanai krīzes situācijā, izsniedzot ēdināšanas talonus, ir Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi atbalstīt Siguldas novadā deklarētas ģimenes
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(personas), kuras nonākušas krīzes situācijā, vai kuras uzturas Siguldas novada
administratīvajā teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
52.2 Ēdināšanas talona vērtība – 3 euro dienā vienai personai.
52.3 Lai saņemtu pabalstu ēdināšanai krīzes situācijā, ģimenei (personai) jāiesniedz
iesniegums Sociālajā dienestā.
52.4 Sociālā dienesta sociālais darbinieks veic ģimenes (personas) krīzes situācijas
izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā, piesaistot citus speciālistus.
52.5 Pabalsts ēdināšanai, izsniedzot ģimenei (personai) ēdināšanas talonus, piešķirams uz
periodu līdz 3 (trīs) mēnešiem.”;
VIII. Pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam
53. Pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga
iniciatīva ar mērķi atbalstīt ģimenes un personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā.
54. Tiesības saņemt pabalstu ir krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kuras
savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā un ģimenēm (personām), kuras
uzturas Siguldas novada administratīvajā teritorijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
55. Pirts pabalsta apmērs ir 5,00 euro par vienu pakalpojuma izmantošanas reizi vienai
personai.
56. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.
57. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par ģimeni (personu), veicot tās sociālās situācijas izvērtējumu.
58. Pabalsts par pirts pakalpojumu tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam uz tā norēķinu
kontu.
59. Pabalsts sabiedriskās pirts apmeklējumam piešķirams ģimenēm (personām) uz periodu
līdz 9 (deviņiem) mēnešiem viena kalendārā gada periodā.
VIII.1 Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai
59.1 Pabalsts personu apliecinošu dokumentu kārtošanai ir Siguldas novada pašvaldības
brīvprātīga iniciatīva atbalstīt Siguldas novadā deklarētās personas un ģimenes, kurām ir
tiesības uz Ministru kabineta noteikumos noteikto pabalstu “Garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai” un , kuru ienākumi mēnesī personai nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto garantēto iztikas minimumu.
59.2 Pabalsta apmērs ir līdz 30 euro personai.
59.3 Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā.
59.4 Sociālā dienesta aprēķināto pabalstu pašvaldība pārskaita pakalpojuma sniedzēja
norādītajā norēķinu kontā.”
IX. Pabalsts politiski represētai personai
60. Pabalsts politiski represētai personai ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga
iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām.
61. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss
un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
62. Pabalsta apmērs ir 30,00 euro.
63. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, izņemot
gadījumus, kad pilnvarotā juridiskā persona savu biedru – Politiski represēto personu vārdā,
vēršas ar iesniegumu, lūdzot biedriem piešķirt Siguldas novada pašvaldības noteikto pabalstu
politiski represētajām personām.
64. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
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par personām, kurām piešķirts politiski represētās personas statuss un izsniegta politiski
represētās personas statusu apliecinoša apliecība.
65. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
66. Siguldas novada pašvaldība pabalstu politiski represētai personai izmaksā vienu reizi
gadā, valsts svētkos – 18.novembrī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski
represētās personas apliecību.
67. Pabalstu var pieprasīt par esošo gadu no 1.septembra līdz kalendārā gada beigām.
X. Pabalsts Goda donoram
68. Pabalsts Goda donoram ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi
godināt un sniegt materiālu atbalstu personai, kura bez atlīdzības nodevusi asinis vai asins
komponentus, un kurai piešķirts Goda donora nosaukums
69. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts Goda donora nosaukums, izsniegta
III, II vai I pakāpes Goda donora apliecība un personas pamata dzīvesvieta ir deklarēta
Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
70. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.
71. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, izņemot
gadījumus, kad pilnvarotā juridiskā persona Goda donoru vārdā vēršas Sociālajā dienestā ar
iesniegumu, lūdzot piešķirt pabalstu personām, kurām piešķirts Goda donora nosaukums un
izsniegta nosaukumu apliecinoša apliecība.
72. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par personām, kurām piešķirts Goda donora nosaukums un izsniegta nosaukumu apliecinoša
apliecība.
73. Siguldas novada pašvaldība pabalstu Goda donoram piešķir un izmaksā pirmo reizi,
saņemot III Goda donora pakāpi, otro reizi, saņemot II Goda donora pakāpi un trešo reizi,
saņemot I Goda donora pakāpi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Goda donora
apliecību.
74. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
75. Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no Goda donora apliecības saņemšanas
dienas.
XI. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai
76. Pabalsts skābekļa aparatūras nomas maksas apmaksai ir Siguldas novada pašvaldības
brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai hroniskas plaušu
slimības rezultātā ir nepieciešama pastāvīga skābekļa terapija mājas apstākļos.
77. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai ārstējošais ārsts, izvērtējot personas
veselības stāvokli, ir noteicis lietot skābekļa koncentratoru vai citu skābekli reģenerējošu
aparatūru.
78. Pabalsta apmērs ir līdz 50,00 euro mēnesī, nepārsniedzot rēķinā norādītos izdevumus.
79. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot
ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par skābekļa koncentratora vai citas skābekli
reģenerējošas aparatūras nepieciešamību, un rēķinu no pakalpojuma sniedzēja vai rēķina
samaksas apliecinošus dokumentus.
80. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par personām, kurām, hroniskas plaušu slimības rezultātā, ir nepieciešama pastāvīga skābekļa
terapija mājas apstākļos.
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81. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam par skābekļa aparatūras nomu uz
pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu vai personas iesniegumā norādīto kontu, ja iepriekš
veikta rēķina samaksa.
82. Pabalsts tiek piešķirts uz periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.
83. Lai turpinātu pabalsta saņemšanu pēc sešu mēnešu perioda beigām, personai atkārtoti
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un ārsta izziņa.
XII. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori
84. Pabalsts pārtikas iegādei tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori, ir Siguldas
novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu personai, kurai
tuberkulozes saslimšanas dēļ ir novājināts organisms un veselības stāvokļa uzlabošanai
nepieciešams pilnvērtīgs uzturs.
85. Tiesības saņemt pabalstu uz noteiktu periodu ir personai, kurai ārstējošais ārsts,
izvērtējot personas veselības stāvokli, ir noteicis ambulatoru ārstēšanos, par to izsniedzis
izziņu no Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras.
86. Pabalsta apmērs ir 3,00 euro dienā.
87. Pabalsta pieprasīšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot
ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu.
88. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori.
89. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
XIII. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram
nepieciešama hemodialīze
90. Pabalsts ceļa izdevumiem hroniskam nieru mazspējas slimniekam, kuram hronisku
nieru slimību dēļ ikdienā nepieciešams apmeklēt hemodialīzes procedūras, ir Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu.
91. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras ārstējošais ārsts, izvērtējot personas
veselības stāvokli, ir diagnosticējis hronisku nieru mazspēju un noteicis apmeklēt
hemodialīzes procedūru.
92. Pabalsta apmērs ir līdz 70,00 euro mēnesī.
93. Pabalsta saņemšanai personai jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, iesniedzot
ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par nepieciešamību personai apmeklēt hemodialīzes
procedūras, pievienojot dokumentus par ceļa izdevumiem.
94. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par hronisku nieru mazspējas slimnieku, kuram nepieciešama hemodialīze.
95. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
96. Attaisnojoši dokumenti ceļa izdevumiem Sociālajam dienestam jāiesniedz un ir derīgi 6
(sešus) mēnešus no to izsniegšanas dienas.
XIV. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam
97. Pabalsts bērnam – cukura diabēta slimniekam ir Siguldas novada pašvaldības
brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu bērnam, kurš cukura diabēta slimību
rezultātā, lieto cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tā lietošanai nepieciešamo
(maināmo) inventāru.
98. Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam, kuram ārstējošais ārsts, izvērtējot tā veselības
stāvokli, ir diagnosticējis saslimšanu ar cukura diabētu.
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99. Pabalsta apmērs par cukura līmenī asinīs normalizējošas aparatūras (maināmā)
inventāra iegādi ir 50% no ikmēneša rēķina summas.
100. Pabalsta saņemšanai bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Sociālajā dienestā ar
iesniegumu un rēķinu reizi gadā, iesniedzot ārstējošā ārsta izsniegtu dokumentu par bērna
slimības diagnozi.
101. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par bērniem- cukura diabēta slimniekiem.
102. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas iesniegumā norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā.
103. Maksājuma dokumenti pabalsta saņemšanai ir derīgi 6 (sešus) mēnešus no to
izsniegšanas dienas.
104. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
104.1. bērns sasniedzis pilngadību;
104.2. bērna veselības stāvoklis pēc ārstējošā ārsta atzinuma ir uzlabojies un zūd
nepieciešamība izmantot cukura līmeni asinīs normalizējošu aparatūru un tās lietošanai
nepieciešamo (maināmo) inventāru.
XV. Vienreizējs pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai
105. Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir Siguldas novadā deklarēta
iedzīvotāja, kā arī personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada administratīvajā teritorijā
bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanai.
106. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura faktiski uzņēmusies
veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Siguldas novada
administratīvā teritorija, apbedīšanu vai personas, kura ir uzturējusies Siguldas novada
administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, apbedīšanu.
107. Vienreizēja apbedīšanas pabalsta apmērs ir līdz 500,00 euro.
108. Sociālā dienesta izmaksājamā pabalsta summa ir starpība starp Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmaksāto Valsts apbedīšanas pabalstu un Siguldas novada
pašvaldības noteikto pabalstu.
109. Ja miris Siguldas novada vientuļais iedzīvotājs, kā arī persona kura ir uzturējies
Siguldas novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, Sociālais dienests
vienojas ar Pakalpojuma sniedzēju par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu.
Nepieciešamības gadījumā, no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, veic papildus apmaksu par
transporta pakalpojumu izdevumiem Latvijas valsts teritorijā.
110. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, uzrādot Dzimtsarakstu nodaļas
izsniegtu miršanas apliecības oriģinālu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu
par aprēķinātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
111. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz personas
iesniegumu, pārbaudot Siguldas novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par mirušo personu.
112. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā uz personas, kura uzņēmusies veikt
mirušās personas apbedīšanu, iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai Pasta
norēķinu sistēmā.
113. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no miršanas apliecības
izsniegšanas dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
iesnieguma reģistrēšanas Siguldas novada pašvaldībā.
XVI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
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114. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Siguldas novada
pašvaldības domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
115. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
XVII. Noslēguma jautājums
116. Noteikumu spēkā stāšanās brīdī spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes
2016.gada 13.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”.
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Noteikumi stājušies spēkā 2017.gada 1.novembrī
*grozījumi stājušies spēkā 2018.gada 31.janvārī
**grozījumi stājušies spēkā 2018.gada 28.aprīlī
***grozījumi stājušies spēkā 2019.gada 21.decembrī
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