
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000041258 

“Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,  

e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv 

2015.gada 28.decembrī                                      
APSTIPRINĀTI 

ar  Ciblas novada domes 

 2015.gada 28.decembra sēdes 

lēmumu nr.15 

(prot. Nr.15, 4.§.) un precizējumiem,  

kas veikti ar 27.01.2016. sēdes lēmumu nr.1 

Saistošie noteikumi Nr. 14 

„PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM CIBLAS NOVADĀ” 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

I.  Vispārīgie jautājumi  

1.Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu (turpmāk tekstā - pabalsts) veidus un apmērus, 

pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

2.Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības pabalstu sistēmu, kas iedzīvotājiem nodrošinātu 

finansiālu atbalstu veselības, izglītības veicināšanai un svētkos . 

3.Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi  pašvaldības  

administratīvajā teritorijā. Dzīvesvietas deklarēšana Ciblas novada administratīvajā teritorijā  

nav obligāta, piešķirot vienreizēju pabalstu aizbildnim. 

4.Šajos saistošajos noteikumos nosauktie pabalsti tiek piešķirti neizvērtējot personas/ģimenes 

ienākumus. 

5.Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi: 

5.1.vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 18. Novembra svētkos; 

5.2.Otrā pasaules kara veterāniem (maija mēnesī); 

5.3.pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām; 

5.4.vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu; 

5.5.jubilejas pabalsts – dāvana nozīmīgā dzīves jubilejā: 

5.6.brīvpusdienas; 

5.7.pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras; 

5.8.vienreizējs pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem; 

5.9.vienreizējs pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem; 

5.10.vienreizējs pabalsts malkas iegādei;                     

5.11. veselības aprūpes pabalsts; 
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5.12. Ziemassvētku dāvanu pabalsts; 

5.13. vienreizējs pabalsts aizbildnim.  

II. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām 18. Novembra svētkos 

6.Pabalstu politiski represētām personām 20,00 EUR apmērā piešķir vienu reizi gadā - novembrī, 

atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.  

7.Pabalstu piešķir personai uzrādot apliecību, kura apliecina politiski represētas personas statusu.  

III. Vienreizējs pabalsts Otrā pasaules kara veterāniem 

8.Pabalstu Otrā pasaules kara veterāniem 20,00 EUR apmērā piešķir vienu reizi gadā – maija 

mēnesī.  

9. Pabalstu piešķir personai uzrādot apliecību, kura apliecina Otrā pasaules kara veterāna statusu. 

IV. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām 

10.Pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta 

Ciblas novada administratīvajā teritorijā, piešķir 30.00 EUR apmērā. 

11.Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata  ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no 

ieslodzījuma vietas, ja to apliecina ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu. 

V. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu 

12.Vienreizējs pabalsts 150.00 EUR apmērā, sakarā ar bērna piedzimšanu, tiek piešķirts naudā vai 

materiālā veidā, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli par katru jaundzimušo bērnu vienam no 

jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem un bērna dzīvesvieta deklarēta Ciblas 

novadā  

13. Pabalstu piešķir personai uz  iesnieguma  pamata 

14.Pabalstu ir tiesības pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.  

VI. Jubilejas pabalsts 

15. Pabalsts 25.00 EUR tiek piešķirts dāvanas iegādei Ciblas novada pašvaldības iedzīvotāju, kuri 

sasnieguši 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, apsveikšanai jubilejā, sastādot sarakstu pēc pašvaldības 

iedzīvotāju reģistra. 

 16. Jubilejas pabalstu 150,00 EUR apmērā piešķir Ciblas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuri 

sasnieguši 100 gadu vecumu. 

VII. Brīvpusdienas 

17. Brīvpusdienas tiek piešķirtas visiem vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu bērniem un pirmskolas 

izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

18.Brīvpusdienu piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā 

konkrētajā skolā, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju rēķinu un skolēnu sarakstu. 

VIII. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras 

19. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek piešķirts 100,00 EUR 

apmērā kalendārajā gadā. 



20. Pabalstu piešķir personai uz   iesnieguma un Latvijas nieru slimnieku asociācijas izsniegtas izziņas 

pamata 

 

IX. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 

21. Pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem 30,00 EUR 

apmērā piešķir vienu reizi gadā – Ziemassvētkos.  

22. Persona piešķir personai uzrādot apliecību, kura apliecina Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidācijas dalībnieka statusu. 

X. Pabalsts Afganistānas kara dalībniekiem 

23. Pabalstu Afganistānas kara dalībniekiem 20,00 EUR apmērā piešķir vienu reizi gadā -  

Ziemassvētkos.  

24. Pabalstu piešķir personai uzrādot apliecību, kura apliecina Afganistānas kara dalībnieka statusu.  

XI. Pabalsts malkas iegādei 

25. Pabalstu malkas iegādei piešķir vienu reizi gadā: 

 25.1.vientuļajiem pensionāriem – 80.00 EUR apmērā; 

 25.2.personām ar I grupas invaliditāti - 80.00 EUR apmērā; 

 25.3. politiski represētām personām – 80.00 EUR apmērā; 

 25.4. Otrā pasaules kara veterāniem - 80.00 EUR apmērā; 

 25.5. personām ar II grupas invaliditāti - 40.00 EUR apmērā; 

 25.6. ģimenei ar bērnu ar invaliditāti - 80.00 EUR apmērā 

     26.Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma un atbilstoša statusa apliecinājuma pamata.  

XII. Veselības aprūpes pabalsts 

27.Veselības aprūpes pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, operāciju, ambulatori veikto 

diagnostisko izmeklējumu apmaksai, transporta pakalpojumu apmaksai braukšanai uz reģionālajām 

slimnīcām piešķir līdz 100.00 EUR apmērā personai: 

27.1. astmas slimniekam, 

27.2.onkoloģijas slimniekam, 

27.3.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam 

 28. Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata, uzrādot maksājuma dokumentus,  

pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus dokumentus, pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu,  

ārstējošā ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, autobusa biļetes, degvielas čekus 

 

XIII. Ziemassvētku dāvanu pabalsts 

29. Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) iegādei Ciblas novadā: 

29.1. pirmsskolas vecuma bērniem;  

29.2.vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 9.klasei; 

29.3.vientuļiem pensionāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;  

29.4. personām ar I grupas invaliditāti. 



     30. Ziemassvētku dāvanu pabalsta lielumu nosaka katrā konkrētajā gadā sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteja, ņemot vērā pastāvošās cenas. 

 

 

XIV. Vienreizējs pabalsts aizbildnim 

31. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ciblas novada bāriņtiesa, tiek piešķirts 50.00 EUR 

apmērā kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu,  

32. Pabalstu piešķir uz personas iesnieguma pamata un Ciblas novada bāriņtiesas lēmuma noraksta vai 

apliecinātas kopijas pamata. 

XV. Pabalstu piešķiršanas kārtība 

33. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma un pabalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu 

izvērtēšanas, lemj par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu personai un sagatavo lēmumu par pabalsta 

piešķiršanu vai atteikumu.  

34. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas, sociālais dienests var atteikt sniegt 

materiālo palīdzību.  

35. Pēc sociālā dienesta lēmuma  pieņemšanas, datu apkopošanu veic sociālais darbinieks, pēc tam tos 

nododot Ciblas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksām un pārskaitījumiem. 

XVI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

36. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ciblas novada domē. 

37. Ciblas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā 

kārtībā. 

XVII. Noslēguma jautājumi 

38. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā ‘’Ciblas novada ziņas’’, kā arī interneta 

mājas lapā www.ciblasnovads.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

39.Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ciblas novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra 

saistošie noteikumi Nr.2 „Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā”. 

 

 

Ciblas novada domes priekšsēdētājs                               Juris Dombrovskis 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Rej. Nr. 90000041258 

Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,  

e-pasts ciblasnovads@ciblasnovads.lv 

  Saistošo noteikumu Nr.14 ’’Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā’’ projekta 

paskaidrojuma raksts. 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai grozītu Ciblas 

novada pašvaldības pabalstu sistēmu, nodrošinot lielāku 

finansiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju kategorijām, lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.Saskaņā ar 

Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 

"Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 

140.punktu sagatavojams jaunu noteikumu projekts, ja 

grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo 

noteikumu normu apjoma Ciblas novada domei 

lietderīgāk ir izdot jaunus saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Šie saistošie noteikumi paredz Ciblas novada pašvaldības  

pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un 

izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas 

saņemt šos pabalstus, kārtību, kā ģimene (persona) iegūst 

tiesības saņemt pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību,  kā arī saistošie 

noteikumi paredz jaunus pabalstu veidus. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Plānotās izmaiņas pašvaldības domes budžetu būtiski 

neietekmē 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav 

nepieciešamība veidot jaunas darba vietas. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 

funkcijas netiks paplašinātas. Normatīvais akts tiks 

publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas mājaslapā internetā, Ciblas novada  

pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā 

izdevumā ‘’Ciblas novada ziņas’’ 
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6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Konsultācijas nav notikušas. 

 
 

Novada domes priekšsēdētājs   Juris Dombrovskis 

 


