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31.05.2018. saistošie noteikumi Nr.20 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils 

novada pašvaldībā” (precizējumi 12.07.2018., lēmums Nr.935) (“Daugavpils novada vēstis”, 

01.08.2018.) [stājas spēkā 02.08.2018.]  

• 27.12.2018. saistošie noteikumi Nr.32 (“Daugavpils novada vēstis”, 31.01.2019.) 

[stājas spēkā 01.02.2019.]  
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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I  
Daugavpilī 

 

 

2018.gada 31.maijā 

          
             Nr.20 

             Protokols Nr.32., 2.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

Precizēti ar Daugavpils novada domes  

2018.gada 12.jūlija lēmumu Nr.935 

(protokols Nr.35., 1.&) 

 

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4.punktu, 6.punktu, 43. panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

 1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus 

Daugavpils novadā, pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir 

tiesības saņemt saistošajos noteikumos minētos pabalstus. 

 

 2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 

Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 

 3. Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/brivpratigie_pabalsti/01%20sn21_310518.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/brivpratigie_pabalsti/02_935_prec.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/brivpratigie_pabalsti/04.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/SN/brivpratigie_pabalsti/03_935_prec_sn20.pdf
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 4. Daugavpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pieņem 

lēmumu par pabalsta piešķiršanu. 

II. Pabalstu veidi 

 

 5. Pašvaldībā tiek izmaksāti šādi pabalsti: 

5.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas; 

5.2. pabalsts apbedīšanai; 

5.3. dzimšanas dienas pabalsts; 

5.4. svētku pabalsts; 

5.5. pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem; 

5.6. vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības; 

5.7. pabalsts hemodialīzes pacientiem. 

 

III. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām 

 

 6. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir 

paredzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta 

ir Daugavpils novads. 

 

 7. Pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un izziņa 

par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas. 

 

 8. Vienreizējs pabalsta apmērs ir 42,69 euro. 

 

 9. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma. 

 

IV. Pabalsts apbedīšanai 

 

 10. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās 

personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Daugavpils novads, apbedīšanu. 

 

 11. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, kuram nav tiesību 

uz citu apbedīšanas pabalstu. 

 

 12. Pabalsta apmērs iedzīvotāja apbedīšanai, kuram nav tiesību uz citu apbedīšanas 

pabalstu, ir 180,00 euro. 

(Ar grozījumu, kas izdarīts ar 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.32, stājas spēkā 

01.02.2019.) 

 

 13. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā 

uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu, miršanas apliecības oriģinālu un iesniedz 

iesniegumu pabalsta piešķiršanai. 

 

V. Dzimšanas dienas pabalsts 

 

 14. Pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras sasniegušas 80, 90, 100 un vairāk 

dzīves gadu.  
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  15. Pabalsts tiek izmaksāts:  

15.1. 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā; 

15.2. 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā; 

15.3. 100 gados un vairāk 100,00 euro apmērā. 

 

VI. Svētku pabalsts 

 

 16. Pabalstus ir tiesības saņemt Otrā Pasaules kara dalībniekiem, politiski represētām 

personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, Afganistānas kara 

veterāniem. 

 

 17. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā. 

 

 18. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā: 

18.1. Otrā Pasaules kara dalībniekiem 8. maijā; 

18.2. politiski represētām personām 25. martā; 

18.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem 26.aprīlī; 

18.4. Afganistānas kara veterāniem 15. februārī. 

 

VII. Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem 

 

19. Tiesības saņemt pabalstu ir onkoloģisko saslimšanu pacientiem. 

 

 20. Pabalsts tiek izmaksāts 70,00 euro apmērā vienu reizi gadā. 

 

 21. Pabalsta piešķiršanai persona Sociālajā dienestā iesniedz: 

 21.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai; 

 21.2. ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorās vai stacionārās kartes (forma 027y). 

 

VIII. Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības 

 

22. Tiesības saņemt pabalstu invalīdiem kopš bērnības ir personām, kuru ienākumi ir 

līdz 128,06 euro mēnesī. 

 

23. Pabalsts tiek izmaksāts 50,00 euro apmērā vienu reizi gadā. 

 

24. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu. 

 

IX. Pabalsts hemodialīzes pacientiem 

 

 25. Pabalsts paredzēts hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu 

segšanai. 

 

 26. Pabalsts tiek izmaksāts 100,00 euro apmērā vienu reizi gadā. 

 

 27. Pabalsta saņemšanai hemodialīzes pacientiem veselības aprūpes izdevumu 

segšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz: 
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 27.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai; 

 27.2. pamatojumu par nepieciešamo hemodialīzi, ko izsniedz ģimenes ārsts vai ārsts  

speciālists vai izrakstu no ambulatorās kartes. 

 

X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

 

 28. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 

 

 29. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

XI. Noslēguma jautājumi 

 

 30. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 

noteiktajā kārtībā. 

 

 31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē šādi Daugavpils 

novada domes saistošie noteikumi: 

 31.1. 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”; 

 31.2. 2010.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.26 “Grozījums Daugavpils 

novada domes 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””; 

 31.3. 2012.gada 11.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””; 

 31.4. 2012.gada 29.decembra  saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījums Daugavpils 

novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””; 

 31.5. 2013.gada 17.oktobra  saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””; 

 31.6. 2013.gada 28.decembra  saistošie noteikumi Nr. 46 “Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””; 

 31.7. 2014.gada 27.novembra  saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””; 

 31.8. 2017.gada 14.decembra  saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Daugavpils 

novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par vienreizējiem 

pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā””. 

 

 


