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Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības materiālo
pabalstu, veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas,
kurām ir tiesības saņemt pašvaldības materiālos pabalstus.
1.2. Pašvaldības materiālos pabalstus piešķir, neizvērtējot sociālos riskus, personas
ienākumus un materiālo stāvokli, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
1.3. Alsungas novada pašvaldībā ir šādi pašvaldības materiālie pabalsti:
1.3.1. bērna piedzimšanas pabalsts;
1.3.2. pabalsts pirmklasniekam;
1.3.3. pabalsts skolas piederumu iegādei;
1.3.4. pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā;
1.3.5. Ziemassvētku pabalsts;
1.3.6. pabalsts 70, 80 un 90 gadu jubilejā;
1.3.7. pabalsts 100 vai vairāk gadu jubilejā;
1.3.8. pabalsts Zelta kāzu jubilāriem.
1.4. Pašvaldības materiālos pabalstus ir tiesības pieprasīt Alsungas novadā
deklarētiem Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem
piešķirts personas kods un kuri ir saņēmuši pastāvīgo uzturēšanās atļauju Latvijas
Republikā.
1.5. Sociālais dienests informāciju par 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto pabalstu
izmaksas laiku ievieto mājas lapā www.alsunga.lv 15 dienas pirms pabalsta izmaksas.
II. BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS

2.1. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ir Alsungas novada pašvaldības
brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Alsungas novadā un
sniegt materiālu atbalstu ģimenei jaundzimušā bērna (turpmāk - tekstā bērna)
vajadzību nodrošināšanai.
2.2. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem,
nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no
bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novada administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas, ar nosacījumu, ka
bērna deklarētā dzīvesvieta no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas ir Alsungas
novada administratīvajā teritorijā.
2.3. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā pilns apmērs ir 150,00 euro par
katru jaundzimušo bērnu.
2.4. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo 150,00 euro apmērā, ja abu
vecāku, personas, kura adoptējusi bērnu vai personas, kura ar Bāriņtiesas lēmumu
iecelta par aizbildni (turpmāk – Pabalsta pieprasītājs) deklarētā dzīves vieta ne mazāk
kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir Alsungas novada
administratīvajā teritorijā un jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta Alsungas novada
administratīvajā teritorijā.
2.5. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo 150,00 euro, ja bērnam ir tikai
viens vecāks, kura deklarētā dzīves vieta ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms
bērna dzimšanas dienas ir Alsungas novada administratīvajā teritorijā, un jaundzimušā
dzīvesvieta tiek deklarēta Alsungas novadā.
2.6. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo 150,00 euro, ja persona, kura
adoptējusi bērnu vai persona, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta, par bērna aizbildni
ir deklarējusi dzīves vietu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet
jaundzimušā dzīves vieta tiek deklarēta Alsungas novadā. Šajā punktā noteikto
pašvaldības pabalstu personai, kura adoptējusi bērnu vai persona, kura ar Bāriņtiesas
lēmumu iecelta par bērna aizbildni, ir tiesības saņemt vien tad, ja šo pabalstu iepriekš
nav saņēmuši bērna bioloģiskie vecāki.
2.7. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo 75,00 euro, ja tikai viena no
bērna vecāku (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) deklarētā dzīves vieta ne mazāk kā 12
(divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas dienas ir Alsungas novadā, un
jaundzimušā dzīvesvieta, no bērna dzimšanas fakta reģistrācijas dienas, tiek deklarēta
Alsungas novadā.
2.8. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas, bet aizbildnības un adopcijas
gadījumā, mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas
tiesā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai.
2.9. Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai, persona Alsungas novada
Dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:
2.9.1. personu apliecinošu dokumentu;
2.9.2. likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu par adopcijas apstiprināšanu, ja
pabalstu pieprasa bērna adoptētājs un ziņas par adopciju nav iekļautas Iedzīvotāju
reģistrā.
2.10. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem
dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
jaundzimušo un viņa likumiskajiem vai ieceltajiem aizbildņiem.

2.11. Pabalstu ģimenei (personai) izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma, (iesnieguma) saņemšanas.
2.12. Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē.
2.13. Bērna piedzimšanas pabalstu nepiešķir, ja:
2.13.1. bērna vecākiem atņemtas aprūpes tiesības un bērns saņem ārpusģimenes
aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai
ievietots audžuģimenē;
2.13.2. bērnu tiesības sargājoša institūcija ir konstatējusi, ka pabalsta pieprasītājs
faktiski bērnu nekopj un neaudzina;
2.13.3. ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir saņēmusi citā pašvaldībā.
III. PABALSTS PIRMKLASNIEKAM
3.1. Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns
kalendārā gada 1. septembrī ir uzsācis mācības pirmajā klasē Alsungas novada
vispārējās izglītības iestādē vai Alsungas novadā deklarēts bērns uzsācis mācības
pirmajā klasē cita novada teritorijā esošā speciālās izglītības iestādē.
3.2. Pabalsta pirmklasniekam apmērs ir 50 euro.
3.3. Pabalsta pirmklasniekiem saņemšanai, bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis,
sākot no kalendārā gada 1. septembra līdz 20. septembrim, izglītības iestādē iesniedz
iesniegumu.
3.4. Alsungas novada izglītības pārvalde izglītības iestādē saņemtos iesniegumus
pārbauda un pieņem lēmumu par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu.
3.5. Pabalstu pirmklasniekam izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē.
IV. PABALSTS SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI
4.1. Pabalstu skolas piederumu iegādei pirms kārtējā mācību gada ir tiesības saņemt
ģimenei, kurā bērns kalendārā gada 1. septembrī ir uzsācis mācības Alsungas novada
vispārējās izglītības iestādes 2. – 12. klasē vai Alsungas novadā deklarēts bērns
uzsācis mācības 2. – 12. klasē cita novada teritorijā esošā speciālās izglītības iestādē.
4.2. Pabalsta apmērs ir 20 euro.
4.3. Pabalsta skolas piederumu iegādei saņemšanai, bērna vecāks vai likumiskais
pārstāvis, sākot no kalendārā gada 1. septembra līdz 20. septembrim, izglītības iestādē
iesniedz iesniegumu.
4.4. Alsungas novada izglītības pārvalde izglītības iestādē saņemtos iesniegumus
pārbauda un pieņem lēmumu par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu.
4.5. Pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā
kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē.
V. PABALSTS LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENĀ
5.1. Pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ir tiesības saņemt
Alsungas novadā deklarētām politiski represētām personām.
5.2. Pabalsta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā apmērs ir 20 euro.
5.3. Pabalsta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā saņēmēju sarakstu katru
kalendāro gadu sagatavo Sociālais dienests.

5.4. Ja personai ir tiesības saņemt pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā, bet tā nav iekļauta sarakstā, tad persona pabalstu pieprasa Sociālajā
dienestā, iesniedzot iesniegumu, ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 10. decembrim.
5.5. Pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā izmaksā, ieskaitot
pabalsta pieprasītāja kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā
pašvaldības kasē kalendārā gada novembrī un decembrī. Sociālais dienests, pēc
pabalsta saņēmēja lūguma, pabalstu var nogādāt dzīvesvietā, ja pabalsta saņēmējam
veselības stāvokļa dēļ nav iespējams pabalstu saņemt kredītiestādē.
VI. ZIEMASSVĒTKU PABALSTS
6.1. Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt Alsungas novadā vismaz 12 mēnešus
deklarētai ģimenei (deklarēti abi vecāki, ja tādi ir, un bērni), kura:
6.1.1. audzina trīs vai vairāk bērnus;
6.1.2. audzina bērnu invalīdu (bērnus invalīdus);
6.1.3. audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus).
6.2. Ziemassvētku pabalsta apmērs ir 15 euro.
6.3. Ziemassvētku pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu līdz 18 gadu
vecumam.
6.4. Ziemassvētku pabalsta saņēmēju sarakstu katru kalendāro gadu sagatavo
Sociālais dienests.
6.5. Ja ģimenei ir tiesības saņemt Ziemassvētku pabalstu, bet tā nav iekļauta sarakstā,
tad persona pabalstu pieprasa Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un pabalsta
saņemšanai nepieciešamos dokumentus, ne vēlāk kā līdz kalendārā gada
30.decembrim.
6.6. Ziemassvētku pabalstu izmaksā, ieskaitot pabalsta saņēmēja kredītiestādes
norēķinu kontā vai izmaksā skaidrā naudā pašvaldības kasē no kalendārā gada
decembra līdz nākoša gada janvāra beigām.
VII. PABALSTS 70, 80 UN 90 GADU JUBILEJĀ
7.1. Pabalstu 70, 80 un 90 jubilejā ir tiesības saņemt personai, kura sasniegusi 70, 80
vai 90 gadu vecumu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novadā.
7.2. Pabalsta 70, 80 un 90 gadu jubilejā apmērs ir 20 euro.
7.3. Pabalstu 70, 80 un 90 gadu jubilejā piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi 70, 80
un 90 gadu vecumu, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju.
7.4. Pabalstu 70, 80 un 90 gadu jubilejā nogādā pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.
Pabalsta saņēmējam ir tiesības lūgt pabalstu izmaksāt, ieskaitot pabalsta saņēmēja
kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksāt skaidrā naudā pašvaldības kasē.
VIII. PABALSTS 100 VAI VAIRĀK GADU JUBILEJĀ
8.1. Pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā ir tiesības saņemt personai, kura sasniegusi
simts vai vairāk gadu vecumu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novadā.
8.2. Pabalstu piešķir arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
dzīvojošai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bijusi Alsungas novadā.
8.3. Pabalsta 100 vai vairāk gadu jubilejā apmērs ir 100 euro.

8.4. Pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi
simts vai vairāk gadu vecumu, pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto
informāciju.
8.5. Pabalstu 100 vai vairāk gadu jubilejā nogādā pabalsta saņēmējam dzīvesvietā.
IX. PABALSTS ZELTA KĀZU JUBILEJĀ
9.1. Pabalsts tiek piešķirts tiem Zelta kāzu jubilāriem (personām, kuras laulībā sastāv
50 gadus), kuru dzīvesvieta deklarēta Alsungas novada pašvaldībā.
9.2. Pabalsta Zelta kāzu jubilejā apmērs ir 50 euro.
9.3. Pabalstu Zelta kāzu jubilejā piešķir mēnesī, kad personas laulājušās, pamatojoties
uz personas iesniegumu.
X. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Ja tiek pilnībā apmierināts pieprasījums pēc materiālā pabalsta, pašvaldība
informē materiālās Palīdzības pieprasītāju par piešķirtās materiālās palīdzības apmēru.
10.2. Ja materiālais pabalsts tiek atteikts, Pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts
rakstveidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
10.3. Ja materiālā pabalsta pieprasītājs nepiekrīt lēmumam, tas ir tiesīgs
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā lēmumu apstrīdēt Alsungas novada
Domē.
10.4. Alsungas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
11.1. Noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā “Alsungas
ziņas”.
11.2. Šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. punkts stājas spēkā 2019. gada 1.
janvārī.
11.3. Šo noteikumu 6.1. punktā minētajām personām, pieprasot pabalstu 2018. gadā,
jābūt deklarētām Alsungas novadā vismaz 6 mēnešus.

Alsungas novada domes priekšsēdētāja

D. Kalniņa

