
PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 
   

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada ____._______ saistošie noteikumi Nr.___ “Daugavpils 
pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo  
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un  

piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par  

trūcīgu" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija  
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams  

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un  
slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13.punktu un Ministru kabineta  
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto  

minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvald bas soci l s pal dz bas pabalstu veidus 

un apmērus, sa emšanas k rt bu, to personu loku, kur m ir ties bas sa emt soci l s pal dz bas 
pabalstus, pašumu, kuru ne em vēr , nosakot imenes (personas) atbilst bu trūc gas imenes 
(personas) statusam, k  ar  lēmumu apstr dēšanas un p rsūdzēšanas k rt bu. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 
2.1. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie izdevumi – ar p rvaldnieka oblig ti 

veicamaj m p rvald šanas darb b m saist tie izdevumi dz vojam s m jas tehniskai 
uzturēšanai (dz vojam s m jas, taj  esošo iek rtu un komunik ciju apsekošana, 
tehnisk  apkope un k rtējais remonts) un sanit rajai apkopei, aukst  ūdens, g zes, 
elektroener ijas pieg de un atkritumu apsaimniekošana, k  ar  dz vojam s m jas 
energoefektivit tes paaugstin šanas un dz vojamai m jai piesaist t  zemesgabala 
labiek rtošanas izdevumi; 

2.2. apgādnieks – persona, kurai saska  ar Civillikumu ir pien kums rūpēties par 
soci l s pal dz bas piepras t ju. Par apg dnieku šo noteikumu izpratnē neuzskata: 

2.2.1. personu l dz 18 gadiem, vai l dz 21 gadam, ja t  turpina m c ties visp rēj s vai 
profesion l s izgl t bas iest dē un iegūst vidējo izgl t bu kl tienē; 

2.2.2. pensijas vecuma personu vai personu ar invalidit ti; 
2.2.3. personu, kura atrodas br v bas at emšanas iest dē; 
2.3. atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dz vesviet  dz vo viena un nav st jusies 

laul b ; 
2.4. bērns – ir persona l dz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai l dz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai, ja t  turpina visp rēj s, profesion l s, augst k s vai speci l s izgl t bas 
iegūšanu kl tienē un nav st jusies laul b ; 

2.5. daudzbērnu ģimene – imene, kura aprūpē tr s vai vair k bērnus, tai skait  
audžu imenē ievietotus un aizbildn b  esošus bērnus; 

2.6. e-iesniegums – dokuments, kas ir nosūt ts izmantojot tiešsaistes formas, kuras 
pieejamas Vienotaj  valsts un pašvald bu pakalpojumu port l  www.latvija.lv vai 
elektroniskais dokuments, kas ir parakst ts ar drošu elektronisko parakstu; 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


2.7. ģimene – laul tie, bērni un citas personas, kur m ir kopēji izdevumi par uzturu un 

kuras mitin s vien  m jokl ; 
2.8. ienākumus apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina pabalsta piepras t ja, 

t  laul t  un citu personu ien kumus un materi lo st vokli, ar kur m pabalsta 
piepras t jam ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitin s vien  m jokl ; 

2.9. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingr s uzskaites kv ts vai 
faktūrrēķina ori in ls, kur  nor d ts pabalsta piepras t ja vai vi a imenes locekļa 
v rds, uzv rds, personas kods, maks juma mērķis, samaksas summa un samaksas 

datums; 

2.10. pabalsta pieprasītājs – persona vai personas imenes locekļi, kuri tieši vai ar 
p rst vja pal dz bu vēršas soci laj  dienest  un lūdz soci l s pal dz bas pabalstu; 

2.11. pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod ties bas 
sa emt valsts vecuma pensiju; 

2.12. vientuļa persona – persona, kura dz vesviet  dz vo viena un kurai nav Civillikum  

noteikto likum go apg dnieku; 
2.13. nekustamais īpašums – personas pašum  vai tiesiskaj  vald jum  esošais 

nekustamais pašums, kas re istrēts zemesgr mat  vai Nekustam  pašuma valsts 
kadastra inform cijas sistēm . 

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvald bas soci l s pal dz bas sistēmu, kas nodrošin tu 
finansi lu atbalstu trūc g m, maznodrošin t m un kr zes vai rk rtas situ cij  non kuš m 
imenēm (person m) to pamatvajadz bu apmierin šanai un veicin tu vi u l dzdarb bu savas 

situ cijas uzlabošan . 
2. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas vispārīgā kārtība 

4. Šajos noteikumos noteiktos soci l s pal dz bas pabalstus piešķir imenei (personai), kura savu 
dz vesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administrat vaj  teritorij . 

5. Daugavpils pilsētas pašvald ba izmaks  š dus soci l s pal dz bas pabalstu veidus: 
5.1. vienreizēju pabalstu rk rtas situ cij ; 
5.2. pabalstu garantēt  minim l  ien kuma l me a nodrošin šanai; 
5.3. dz vokļa pabalstu; 
5.4. vesel bas aprūpes pabalstu; 
5.5. pabalstu m c bu piederumu ieg dei; 
5.6. pabalstu p rtikas produktu ieg dei bērniem; 
5.7. bērnu ēdin šanas pabalstu; 
5.8. pieaugušo ēdin šanas pabalstu. 

6. Nosakot imenes (personas) atbilst bu trūc g s vai maznodrošin tas imenes (personas) 
statusam, par pašumu netiek uzskat ts š ds imenei (personai) piederošs pašums: 

6.1. pašums, kas noteikts normat vajos aktos par k rt bu, k d  imene vai atsevišķi 
dz vojoša persona atz stama par trūc gu; 

6.2. viens vai vair ki nekustamie pašumi, kuru kopēj  kadastr l  vērt ba ir: 
6.2.1.  maz ka par 6000,00 euro, izvērtējot atbilst bu trūc g s imenes (personas) 

statusam; 

6.2.2. maz ka par 7500,00 euro, izvērtējot atbilst bu maznodrošin tas imenes 
(personas) statusam; 

6.3. apbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas dz vojam  m ja (dz voklis), kur savu 
dz vesvietu deklarējis un dz vo iesniedzējs un p rēj s personas, kur m ir kop ga 
saimniec ba ar iesniedzēju; 

6.4. viens automobilis vai motocikls, kas imenes (personas) pašum  ir ilg k par 24 
mēnešiem un ir vec ks par 10 gadiem, skaitot no pirm s re istr cijas gada, k  ar  
piekabe, kravas kaste, viens motorollers, mopēds, motorlaiva vai airu laiva. 
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Nosac jums par pašuma ties bu ilgumu un automobiļa vecumu neattiecas uz person m 
ar I vai II grupas invalidit ti piederošajiem transportl dzekļiem, k  ar  speci li 
person m ar invalidit ti piel gotu vieglo automobili. Transportl dzeklis, kuram 
re istrēts atsavin šanas aizliegums (iz emot gad jumu, ja tas ir re istrēts uz paša 
pašnieka iesnieguma pamata) valsts re istros (tikai uz aizlieguma laiku); 

6.5. viens automobilis, kurš tiek izmantots imenes (personas) aizg d b  vai aprūpē esoša 
bērna ar invalidit ti (ar kust bas vai gar ga rakstura traucējumiem) p rvietošanai; 

6.6. nekustamais pašums vai t  daļa, uz kuru ir vērsta piedzi a pēc izpildu dokumentiem 
vai r c ba ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un š ds aprobežojums ir ierakst ts 
zemesgr mat ; 

6.7. viens nekustamais pašums, kur  deklarējuši savu dz vesvietu un faktiski dz vo 
pabalsta piepras t js vai pabalsta piepras t ja imenes locekļu pirm s radniec bas 
pak pes radinieki, kuru ties bas lietot nekustamo pašumu ir nostiprin tas 

zemesgr mat ; 
6.8. pašums, par kuru iesniedzējs vai t  imenes loceklis ir noslēdzis atsavin šanas 

dar jumu, ko apstiprina notari li apliecin ts l gums vai nostiprin juma lūgums, un 

jaunais pašnieks nav koroborējis dar jumu zemesgr mat . 
7. Nosakot imenes (personas) ien kumu l meni, Daugavpils pilsētas pašvald bas iest de 

“Soci lais dienests” (turpm k – Dienests)  em vēr  imenes (personas) vidējos ien kumus 
par pēdējiem pilniem trim kalend ra mēnešiem, kuru aprēķinam piemēro k rt bu, k da noteikta 
normat vajos aktos par imenes vai atsevišķi dz vojošas personas atz šanu par trūc gu. 

8. Lai sa emtu soci l s pal dz bas pabalstu, pabalsta piepras t js iesniedz Dienestam e-

iesniegumu vai, uzr dot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu kl tienē un 
iesniedz iztikas l dzekļu deklar ciju un izdevumus apliecinošus dokumentus, ja piepras ta 

izdevumu kompens cija. Iztikas l dzekļu deklar cija nav j iesniedz, ja pieprasa vienreizēju 
pabalstu rk rtas situ cij . 

9. Pabalsta piepras t jam ir ties bas iesniegt e-iesniegumu Dienestam, izmantojot tiešsaistes 
formas, kuras pieejamas Vienotaj  valsts un pašvald bu pakalpojumu port l  www.latvija.lv 
vai nosūtot e-iesniegumu uz Dienesta e-pastu iesniegumi@soclp.lv. 

10. Pabalsta piepras t js nav ties gs sa emt dz vokļa vai vesel bas aprūpes pabalstu mērķiem, kuru 
izdevumu segšanai vai kompensēšanai t  sa ēmusi finansi lu atbalstu atbilstoši citiem 
pašvald bas normat vajiem aktiem.  

11. Dienests sniegt s zi as p rbauda, izmantojot pašvald bas un valsts datu re istros pieejam s 
zi as par imeni (personu) vai pieprasot zi as no priv tperson m, ja inform ciju nevar iegūt 
valsts inform cijas sistēm s, un apsekojot imeni (personu) dz vesviet . 

12. Soci l s pal dz bas piešķiršanas gad jum , Dienests var noslēgt rakstisku vienošanos par 
l dzdarb bas pien kumu pild šanu. 

13. Dienests ir ties gs piepras t pabalsta piepras t jam iesniegt atskaiti (izdevumus apliecinošas 

dokumentu kopijas) par izmaks t  soci l s pal dz bas pabalsta izlietošanu atbilstoši t  mērķim. 
14. imene (persona), kas vienlaic gi atbilst div m vai vair k m attiec g  pabalsta veid  

noteiktaj m personu kategorij m, dr kst piepras t un sa emt attiec go pabalstu tikai saska  ar 
vienu kategoriju. 

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Dienests pabalsta piepras t jam pazi o mutv rdos, bet 
lēmumu par atteikumu piešķirt soci l s pal dz bas pabalstu noformē rakstveid , nor dot 
atteikuma iemeslus, k  ar  lēmuma apstr dēšanas termi us un k rt bu. 

16. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pie em un atz st, ja tie izdoti ne vēl k k  
divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas. 

3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 



17. Dienests, neizvērtējot imenes (personas) ien kumus, var piešķirt imenei (personai) 
vienreizēju pabalstu rk rtas situ cij , kura maksim lais apmērs ir 1500,00 euro vienai 

imenei (personai). 
18. Pabalstu piešķir, ja pabalsta piepras t ja iesniegums sa emts ne vēl k k  tr s mēnešu laik  no 

rk rtas situ cijas rašan s br ža, iz emot gad jumus, kad vērsties pēc pal dz bas nav bijis 
iespējams objekt vu iemeslu dēļ. 

19. Lai sa emtu pabalstu, pabalsta piepras t jam j iesniedz iesniegums un dokumenti, kas 
apliecina rk rtas situ cijas esam bu un zaudējumu apmēru. 

20. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un t  apmēru pie em, pamatojoties uz soci l  darba 
speci lista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, em vēr : 

20.1. pabalsta piepras t ja spēju apmierin t savas pamatvajadz bas, ievērojot rk rtas 
situ cijas izrais t s sekas; 

20.2. pabalsta piepras t ja zaudējumus, kas radušies rk rtas situ cijas izrais to seku 
rezult t ; 

20.3. pabalsta piepras t ja ties bas piepras t apdrošin šanas atl dz bu. 
21. Pabalstu izmaks  ar p rskait jumu uz pabalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu 

kred tiest dē vai skaidr  naud . 

4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
22. Pabalstu garantēt  minim l  ien kumu l me a nodrošin šanai aprēķina, piešķir un izmaks  

normat vajos aktos noteiktaj  k rt b . 
23. Pabalsta apmērs mēnes  ir: 

23.1. pilngad gai personai – 57,00 euro; 

23.2. bērnam – 65,00 euro. 

24. Pabalstu par pirmo mēnesi personai izmaks  desmit dienu laik  no dienas, kad pie emts 
lēmums par pabalsta piešķiršanu. Pabalstu par katru n kamo mēnesi personai izmaks  desmit 
dienu laik  pēc vienošan s par l dzdarb bu izpild šanas. 

25. Pabalstu izmaks  ar p rskait jumu uz pabalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu 
kred tiest dē vai skaidr  naud . 

5. Dzīvokļa pabalsts 

5.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas vispārīgie noteikumi 
26. Dz vokļa pabalstu šaj  nodaļ  noteiktaj  k rt b  piešķir izdevumu apmaksai par 

pakalpojumiem, kas saist ti ar viena nekustam  pašuma lietošanu, kur  pabalsta piepras t js 
dz vo, ja pašums atrodas Daugavpils pilsētas administrat vaj  teritorij . Dz vokļa pabalstu 
nepiešķir maks jumu par du segšanai. 

27. Dz vokļa pabalsts ietver pabalstus š diem mērķiem: 
27.1. siltumener ijas pieg des izdevumu apmaksai apkures un karst  ūdens pieg des 

nodrošin šanai; 
27.2. kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai; 
27.3. ar dz vojam s telpas lietošanu saist to izdevumu apmaksai: 

27.3.1. ar dz vojam s m jas uzturēšanu saist to izdevumu segšanai; 
27.3.2. dz vojam s m jas energoefektivit tes paaugstin šanas izdevumu segšanai; 
27.3.3. dz vojamai m jai piesaist t  zemesgabala labiek rtošanas izdevumu segšanai. 

28. imenēm (person m), kuras pretendē sa emt dz vokļa pabalstu sakar  ar atbilst bu trūc g s 
vai maznodrošin t s imenes (personas) statusam, pabalstu izmaks  par laikposmu, kur  
imenei (personai) noteikta atbilst ba trūc gas vai maznodrošin t s imenes (personas) 

statusam. 

29. Pabalstu siltumener ijas pieg des izdevumu apmaksai apkures un karst  ūdens pieg des 
nodrošin šanai un pabalstu ar dz vojam s telpas lietošanu saist to izdevumu apmaksai izmaks  
p rskait juma veid  uz attiec g  pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kred tiest dē. 



30. Pabalstu kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai izmaks  p rskait juma veid  
komersantam k  samaksu par ieg d to kurin mo, p rskait juma veid  uz pabalsta piepras t ja 
norēķinu kontu kred tiest dē vai skaidr  naud . 

31. Noteikumu 5.nodaļ  minētaj m imenēm (person m), kuras dz vo pašvald bai piederošaj  
Soci laj  m j , res l guma darb bas laik  piešķir dz vokļa pabalstu, kura apmērs nep rsniedz 
apmaksas rēķin  nor d to summu. 

5.2. Pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens 
piegādes nodrošināšanai 

32. Pabalstu siltumener ijas pieg des izdevumu apmaksai apkures nodrošin šanai ir ties bas 
sa emt š d m person m vai imenēm, š d  apmēr : 

32.1. imenēm (person m), kur m piešķirts trūc g s imenes (personas) statuss un kuru 
aizg d b  vai aprūpē: 

32.1.1. nav bērnu – 46,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.1.2. ir viens bērns – 49,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.1.3. ir divi bērni – 58,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.1.4. tr s vai vair k bērnu – 29,00 euro apmēr  mēnes  par katru bērnu, bet ne vair k par 

129,00 euro mēnes . 
32.2. imenēm (person m), kur m piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss 

un kuru aizg d b  vai aprūpē: 
32.2.1. nav bērnu – 20,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.2.2. ir viens bērns – 43,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.2.3. ir divi bērni – 53,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.2.4. tr s vai vair k bērnu – 25,00 euro apmēr  mēnes  par katru bērnu, bet ne vair k par 

125,00 euro mēnes . 
32.3. imenēm, kur m piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss un kur s 

visi pilngad gie imenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar 
invalidit ti, un imenes ien kumi: 

32.3.1. nep rsniedz 345,00 euro mēnes  – 35,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.3.2. ir no 345,01 l dz 455,00 euro mēnes  – 29,00 euro apmēr  mēnes . 
32.4. atsevišķi dz vojošai personai ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošai pensijas vecuma 

personai, kurai piešķirts maznodrošin tas personas statuss un kuras ien kumi: 
32.4.1. nep rsniedz 225,00 euro mēnes  – 46,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.4.2. ir no 225,01 l dz 285,00 euro mēnes  – 35,00 euro apmēr  mēnes ; 
32.4.3. ir no 285,01 l dz 304,00 euro mēnes  un kura ir vientuļa – 30,00 euro apmēr  

mēnes . 
33. Pabalstu karst  ūdens pieg des nodrošin šanai šo noteikumu 32. un 34. punkt  minētaj m 

person m ( imenēm) ir ties bas sa emt 18,00 euro apmēr  kalend raj  gad . 
34. Dienests pie em lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazin t  apmēr  atsevišķi dz vojošai 

personai ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts 
maznodrošin tas personas statuss un ien kumu l menis p rsniedz 285,00 euro mēnes . 
Samazin ta pabalsta apmēru aprēķina pēc š das formulas: 

Ps = 30 – (Ie – 285) 

Ps – Samazin ta pabalsta apmērs; 
Ie – vidējie ien kumi pēdējo triju mēnešu laik . 

35. Lai sa emtu pabalstu siltumener ijas izdevumu apmaksai apkures nodrošin šanai, pabalsta 
piepras t js iesniedz iesniegumu Dienest . Pabalstu piešķir un izmaks  par laika periodu no 
1.oktobra l dz 31.martam. 
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5.3. Pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai 
36. Pabalstu kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai ir ties bas sa emt š d m 

imenēm (person m), š d  apmēr : 
36.1. imenēm (person m), kur m piešķirts trūc g s imenes (personas) statuss un kuru 

aizg d b  vai aprūpē: 
36.1.1. nav bērnu – 150,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 
36.1.2. ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 
36.1.3. ir tr s vai vair k bērnu – 200,00 euro apmēr  kalend raj  gad . 
36.2. imenēm (person m), kur m piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss 

– 129,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 
36.3. imenēm, kur m piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss, kur s visi 

pilngad gie imenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invalidit ti 
un kuru imenes ien kumi nep rsniedz 445,00 euro mēnes  – 143,00 euro apmēr  
kalend raj  gad ; 

36.4. atsevišķi dz vojošai personai ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošai pensijas vecuma 
personai, kurai piešķirts trūc gas vai maznodrošin tas imenes (personas) statuss un 
kuras ien kumi: 

36.4.1. nep rsniedz 165,00 euro mēnes  – 171,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 
36.4.2. nep rsniedz 285,00 euro mēnes  – 143,00 euro apmēr  kalend raj  gad ; 

37.  Pabalstu kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai piešķir vienu reizi kalend raj  
gad . 

38. Dienests triju mēnešu laik  pēc pabalsta kurin m  ieg dei individu l s apkures nodrošin šanai 
piešķiršanas apseko pabalsta sa ēmēju dz vesviet  un sast da apsekošanas aktu par piešķirt  
pabalsta izlietojuma atbilst bu tam paredzētajam mērķim, ja pabalsta sa ēmējs neiesniedz 
izdevumu apliecinošo dokumentu un pabalsts nav p rskait ts komersantam 30.punkt  
noteiktaj  k rt b . 

5.4. Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai 

39. Pabalstu dz vojam s m jas tehnisk s uzturēšanas (dz vojam s m jas, taj  esošo iek rtu un 
komunik ciju apsekošana, tehnisk  apkope un k rtējais remonts), sanit r s uzturēšanas, aukst  
ūdens, g zes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekot ja piest d taj  rēķin , 

izdevumu segšanai, un elektroener ijas pieg des un atkritumu apsaimniekošanas 
kompensēšanai ir ties bas sa emt š d m imenēm (person m), š d  apmēr : 

39.1. imenēm (person m), kur m piešķirts trūc g s imenes (personas) statuss un kuru 
aizg d b  vai aprūpē: 

39.1.1. nav bērnu – 8,00 euro apmēr  mēnes ; 
39.1.2. ir bērni – 15,00 euro apmēr  mēnes  un papildus 15,00 euro mēnes  laika period  

no 1.oktobra l dz 31.martam ieskaitot; 
39.2. imenēm ar bērniem, kur m piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss 

– 15,00 euro apmēr  mēnes  par laika periodu no 1.oktobra l dz 31.martam ieskaitot; 
39.3. vientuļai personai ar invalidit ti vai vientuļai pensijas vecuma personai, kurai 

piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss un kuras ien kumi nep rsniedz 
170,00 euro mēnes  – 15,00 euro apmēr  mēnes  laika period  no 1.oktobra l dz 
31.martam ieskaitot. 

40. Pabalstu dz vojam s m jas energoefektivit tes paaugstin šanas izdevumu segšanai ir ties gas 
sa emt imenes (personas), kur m piešķirts trūc gas vai maznodrošin tas imenes (personas) 
statuss, ja dz vojam s m jas energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumi tiek l dzfinansēti 
no Eiropas Savien bas fonda l dzekļiem, – 0,15 euro apmēr  par 1 m2 dz vojam s plat bas 
mēnes , bet nep rsniedzot 20% no rēķin  nor d t s summas. 



41. Pabalstu dz vojamai m jai piesaist t  zemesgabala labiek rtošanas izdevumu segšanai ir 
ties gas sa emt personas ar I vai II grupas redzes invalidit ti, ja personas vidējie ien kumi 
pēdējo triju mēnešu laik  nep rsniedz attiec gaj  period  valst  noteikt s minim l s mēneša 
darba algas apmēru, ja zemesgabala labiek rtošanas darbi tiek l dzfinansēti no Daugavpils 
pilsētas pašvald bas l dzekļiem, – 100% apmēr  no rēķin  nor d t s summas. 

6. Veselības aprūpes pabalsts 

42. Vesel bas aprūpes pabalsts ietver pabalstus š diem mērķiem: 
42.1. vesel bas apdrošin šanas polises ieg des izdevumu kompensēšanai; 
42.2. medikamentu, kuriem piemēro samazin to pievienot s vērt bas nodokļa likmi, 

ieg des izdevumu kompensēšanai; 
42.3. zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai; 
42.4. zob rstniec bas/stomatolo ijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas 

izdevumu kompensēšanai; 
42.5. optisko briļļu lēcu ieg des izdevumu kompensēšanai; 
42.6. auti biks šu ieg des izdevumu kompensēšanai; 
42.7. vienreizējai medikamentu ieg dei vai medic nisku manipul ciju apmaksai pabalsta 

piepras t jam, kuram ir psihoakt vo vielu, datoru vai azartspēļu atkar ba; 
42.8. izdevumu kompensēšanai par viz ti pie rsta speci lista; 
42.9. medic nisko ier ču ieg des izdevumu kompensēšanai; 
42.10. pacienta iemaksu un/vai l dzmaks jumu par oper cij m kompensēšanai. 

43. Vesel bas aprūpes pabalstu ir ties bas sa emt š d m imenēm (person m), š d  apmēr  
kalend raj  gad : 

43.1. imenēm (person m), kur m piešķirts trūc gas imenes (personas) statuss: 
43.1.1. l dz 115,00 euro; 

43.1.2. un kuru aizg d b  vai aprūpē ir tr s vai vair k bērnu – l dz 145,00 euro; 

43.1.3. un kuru aizg d b  vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta 
pakalpojumi – l dz 145,00 euro ortodonta pakalpojuma apmaksai vai 

apmaksas izdevumu kompensēšanai; 
43.2. atsevišķi dz vojošai personai ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošai pensijas vecuma 

personai, kurai piešķirts maznodrošin tas imenes (personas) statuss un kuras 
ien kumi: 

43.2.1. nep rsniedz 170,00 euro mēnes  – l dz 130 euro; 

43.2.2. ir no 170,01 euro l dz 225,00 euro mēnes  – l dz 115 euro; 

43.2.3. ir no 225,01 euro l dz 265,00 euro mēnes  – l dz 100 euro. 

43.3. katram pilngad gam imenes (kurai piešķirts maznodrošin tas imenes statuss) 
loceklim, kas ir pensijas vecuma persona vai persona ar invalidit ti vai politiski 
represēt  persona, un imenes vidējie ien kumi uz katru imenes locekli: 

43.3.1. nep rsniedz 170,00 euro mēnes  - l dz 90 euro; 

43.3.2. ir no 170,01 euro l dz 225,00 euro mēnes  - l dz 75 euro; 

43.3.3. ir no 225,01 euro l dz  265,00 euro mēnes  - l dz 60 euro 

44. Papildus 43. punkt  noteiktaj m vesel bas aprūpes pabalsta apmēram, imenēm (person m), 
kur m piešķirts trūc gas imenes (personas) statuss, ir ties bas sa emt 42.3. apakšpunkt  
minēto pabalstu 150 euro apmēr  piecu kalend ro gadu period  katrai personai, kurai ir 

nepieciešama zobu protezēšana. 
45. Dienests pie em lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazin t  apmēr  atsevišķi dz vojošai 

personai ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts 
maznodrošin tas personas statuss un ien kumu l menis p rsniedz 265,00 euro mēnes . 
Samazin ta pabalsta apmēru aprēķina pēc š das formulas: 

Ps = 100 – (Ie – 265) 



Ps – Samazin ta pabalsta apmērs; 
Ie – vidējie ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  

46. Vesel bas aprūpes pabalstu izmaks  skaidr  naud , vai ar p rskait jumu uz pabalsta 
piepras t ja nor d to norēķinu kontu kred tiest dē vai p rskait juma veid  tieši pakalpojuma 
sniedzējam. 

47. Vesel bas aprūpes pabalstu izmaks  vienreiz ceturksn . 
48. Lai sa emtu vesel bas aprūpes pabalstu, persona vai t s likumiskais p rst vis, papildus šo 

noteikumu 8.punkt  minētajiem dokumentiem, iesniedz pamatojumu par nepieciešamo 
vesel bas aprūpi, ko izsniedz prim r s vesel bas aprūpes rsts, rsts speci lists, psihologs vai 
rsta speci lista atzinumu par funkcion lo traucējumu esam bu un medic nas vai higiēnas 

preču ieg des nepieciešam bu. 
7. Pabalsts mācību piederumu iegādei 

49. Ties bas sa emt pabalstu m c bu piederumu ieg dei, kuri nepieciešami izgl tojamiem m c bu 
procesa nodrošin šanai, vienu reizi kalend raj  gad  uz katru izgl tojamo ir imenēm 
(person m), kur m piešķirts trūc gas vai maznodrošin tas imenes (personas) statuss. 

50. Pabalsta apmērs m c bu piederumu ieg dei uz katru izgl tojamo ir: 
50.1. Daugavpils pirmsskolas izgl t bas iest dēs izgl tojamiem – 25,00 euro; 

50.2. Daugavpils izgl t bas iest žu 1.klases izgl tojamiem – 50,00 euro; 

50.3. Daugavpils pamatskol s, vidusskol s un profesion l s izgl t bas iest dēs 
izgl tojamiem, iz emot 1.klases izgl tojamos – 35,00 euro. 

51. Pabalstu izmaks  ar p rskait jumu uz pabalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu 
kred tiest dē vai skaidr  naud . 

8. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem 

52. Pabalstu p rtikas produktu ieg dei bērniem izmaks  k  kompens ciju par bērniem 
ieg d tajiem p rtikas produktiem par laikposmu, kur  imenei (personai) noteikta atbilst ba 
trūc gas imenes (personas) statusam. 

53. Ties bas sa emt pabalstu p rtikas produktu, kas atbilst vesel ga ēdiena piram dai un bērna 
vecumam, ieg dei bērniem 30,00 euro apmēr  mēnes  uz katru bērnu ir imenēm (person m), 
kur m piešķirts trūc g s imenes (personas) statuss un kuru aizg d b  ir bērns l dz viena gada 
vecumam. 

54. Pabalstu izmaks  ar p rskait jumu uz pabalsta piepras t ja nor d to norēķinu kontu 
kred tiest dē vai skaidr  naud  . 

9. Bērnu ēdināšanas pabalsts 

55. Bērnu ēdin šanas pabalsts ietver pabalstus š diem mērķiem: 
55.1. ēdin šanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izgl t bas iest dēs 

izgl tojamiem bērniem; 
55.2. ēdin šanas izdevumu segšanai vai kompens cijai par laiku, kad bija izskat ts 

imenes (personas) iesniegums par trūc gas vai maznodrošin tas imenes (personas) 
statusa piešķiršanu, Daugavpils pamatskol s, vidusskol s un profesion l s vidēj s 
izgl t bas iest dēs izgl tojamiem bērniem m c bu gada laik  (pusdienas un launagi); 

55.3. bērnu vasaras ēdin šanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsēt ; 

55.4. bērnu vasaras ēdin šanas apmaksai vasaras nometnēs, kuru saraksts ir apstiprin ts 

ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu; 

55.5. bērnu ēdin šanas izdevumu segšanai vasaras br vlaika period  Dienesta nor d taj  
sabiedrisk s ēdin šanas uz ēmum . 

56. 55.1., 55.2., 55.4. un 55.5. apakšpunkt  minēto pabalstu ir ties bas sa emt imenēm, kur m 
piešķirts trūc gas vai maznodrošin tas imenes (personas) statuss – 100% apmēr  no 
ēdin šanas izdevumu summas. 

http://likumi.lv/ta/id/278909-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-socialie-pabalsti#p9


57. 55.3. apakšpunkt  minēto pabalstu ir ties bas sa emt imenēm, kur m piešķirts trūc gas vai 
maznodrošin tas imenes (personas) statuss – 100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu summas, 
bet ne vair k par summu, kuru Daugavpils pilsētas dome ir noteikusi 55.4. apakšpunkt  
minētaj m nometnēm. 

58. 55. punkt  noteikto pabalstu izmaks  par laikposmu, kur  imenei (personai) noteikta 
atbilst ba trūc gas vai maznodrošin tas imenes (personas) statusam. 

59. Bērnu ēdin šanas pabalstu izmaks  p rskait juma veid  ēdin šanas pakalpojumu sniedzējam 
vai pabalsta piepras t jam, ja tiek uzr d ti izdevumus apliecinoši dokumenti no ēdin šanas 
pakalpojuma sniedzēja, atbilstoši starp Dienesta un attiec go pakalpojumu sniedzēju noslēgt  
l gum  noteiktajam apmēram. Bērnu ēdin šanas pabalstu neizmaks  imenēm, kuru bērni: 

59.1. ievietoti audžu imenēs un sa em pabalstu bērna uzturam; 
59.2. sa em br vpusdienas izgl t bas iest dē uz cita normat v  akta pamata. 

10. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts 

60. Pieaugušo ēdin šanas pabalsts ir paredzēts pusdienu izdevumu segšanai Dienesta nor d taj  
sabiedrisk s ēdin šanas uz ēmum  (iz emot 63.punkt  minēto gad jumu) person m, kur m 
pietrūkst l dzekļu ēdiena ieg dei. 

61. Pieaugušo ēdin šanas pabalstu ir ties bas sa emt š d m person m, š d  apmēr : 
61.1. atsevišķi dz vojošai personai ar invalidit ti vai atsevišķi dz vojošai pensijas vecuma 

personai, kurai piešķirts trūc gas vai maznodrošin tas personas statuss un kuras 
ien kumi nep rsniedz 170,00 euro mēnes  – 100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu 
summas 80 dienas kalend raj  gad , vienu reizi dien ; 

61.2. pilngad gajiem darbspēj gajiem imenes locekļiem, kuriem piešķirts trūc gas 
imenes (personas) statuss un kuri Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas 

likum  noteiktaj  kart b  iesaist s Dienesta noteiktajos darba un soci lo prasmju 
saglab šanas, atjaunošanas un apgūšanas pas kumos (apm c b s) vai darbos 

pašvald bas teritorij  – 100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu summas 80 dienas 
kalend raj  gad , vienu reizi dien ; 

61.3. pabalsta piepras t jam, kurš atrodas VSIA "Daugavpils psihoneirolo isk  
slimn ca" dienas centr  person m ar invalidit ti un kura vidējie ien kumi pēdējo triju 
mēnešu laik  nep rsniedz attiec gaj  laika period  valst  noteikt s minim l s mēneša 
darba algas apmēru – 100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu summas par laika 
periodu, kamēr pabalsta piepras t js atrodas dienas centr  person m ar invalidit ti; 

61.4. iesniedzot rsta izzi u, kas apliecina grūtniec bas faktu, sievietēm grūtniec bas 
st vokl , kuras atrodas Daugavpils pilsētas soci laj  patversmē, soci laj  m j  vai 
imenes atbalsta centr /patversmē un kuru vidējie ien kumi pēdējo triju mēnešu laik  

nep rsniedz attiec gaj  laika period  valst  noteikt s minim l s mēneša darba algas 
apmēru – 100% apmēr  no ēdin šanas izdevumu summas period  l dz bērna 
piedzimšanai, piecas dienas nedēļ ; 

62. Pieaugušo ēdin šanas pabalstu izmaks  p rskait juma veid  ēdin šanas pakalpojumu 
sniedzējam. 

63. Pamatojoties uz soci l  darba speci lista sniegto atzinumu, 61.punkt  minēto pieaugušo 
ēdin šanas pabalstu pabalsta piepras tajam izmaks  naud , bet ne vair k ka par 20 dien m 
vien  reizē, 1 kalend ro dienu rēķinot k  pabalstu 2 euro apmēr .  

64. Pabalsta piepras t js n košreiz var piepras t izmaks t pabalstu naud  pēc izdevumu apliecinošo 
dokumentu iesniegšanas Dienest  par iepriekšēji naud  izmaks to pabalstu.  

65. 63.punkt  minētaj  gad jum  pabalstu izmaks  ar p rskait jumu uz pabalsta piepras t ja 
nor d to norēķinu kontu kred tiest dē vai skaidr  naud  

11. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums


66. Dienesta pie emto lēmumu un faktisko r c bu pabalsta piepras t js Administrat v  procesa 
likum  noteiktaj  k rt b  var apstr dēt Daugavpils pilsētas domē. 

67. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstr dēto administrat vo aktu vai faktisko r c bu, 
pabalsta piepras t js Administrat v  procesa likum  noteiktaj  k rt b  var p rsūdzēt 
Administrat vaj  rajona ties . 

12. Noslēguma jautājumi 
68. Atz t par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošos 

noteikumus Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvald bas soci lie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 254 
(5572), 30.12.2015., 84 (5656), 02.05.2016., 102 (5674), 27.05.2016., 183 (5755), 

21.09.2016.).  

69. Saistošie noteikumi st jas spēk  2017.gada 1.janv r . 

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js      J.L čplēsis 
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Daugavpils pilsētas domes 2016.gada __.______ saistošo noteikumu Nr.___  “Daugavpils 
pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 

nepieciešam bas 
pamatojums 

Ministru kabineta 2009.gada 3.febru ra noteikumu Nr.108 "Normat vo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punkts nosaka, ka groz jumu 
noteikumu projektu nesagatavo, ja t  normu apjoms p rsniegtu pusi no spēk  
esošo noteikumu normu apjoma. Š d  gad jum  sagatavo jaunu noteikumu 
projektu. emot vēr , ka precizējumu apjoms p rsniegtu pusi no spēk  esošo 
noteikumu normu apjoma, j izdod jauni noteikumi. 
Izvērtējot Daugavpils pilsēt  sniegt s soci l s pal dz bas atbilst bu iedz vot ju 
vajadz b m, ir precizēti kritēriji soci lo pabalstu sa emšanai un palielin ts 
pabalstu apmērs, lai atbalst tu Daugavpils pilsētas iedz vot ju spēju apmierin t 
savas pamatvajadz bas. 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Projekts paredz palielin t kadastr lo vērt bu nekustamajam pašumam, kuru 
ne em vēr , nosakot imenes (personas) atbilst bu trūc gas vai 
maznodrošin t s imenes (personas) statusam, k  ar  emot vēr  
priv tperson m negat vo administrat vo aktu anal zi, projekts ir papildin ts ar 
nekustam  pašuma veidu, kuru ne ems vēr  izvērtējot imenes (personas) 

materi lo st vokli. 

Projekt  minētais personu ien kumu l menis, no kura ir atkar ga personas spēja 
sa emt soci lo pal dz bu, ir p rstr d ts un palielin ts.  

Lai veicin tu personu spēju apmierin t savas pamatvajadz bas, pabalstu 

apmēri ir palielin ti, k  ar  ir ievests papildus pabalsts zobu protezēšanai. 

3.Inform cija par 
pl noto projekta ietekmi 
uz pašvald bas budžetu 

Prognozēt  saistošo noteikumu projekta ietekme uz budžetu pl nota 87 395 

euro apmēr :  
- 32. punkta ietekme uz budžetu pl nota 61 500 euro apmēr ; 
- 36. punkta ietekme uz budžetu pl nota 17 840 euro apmēr ; 
- 50. punkta ietekme uz budžetu pl nota 8 055 euro apmēr . 

4. Inform cija par 
pl noto projekta ietekmi 
uz uz ēmējdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 

administrat vaj m 
procedūr m 

Noteikumu izpildi nodrošin s Daugavpils pilsētas pašvald bas iest de 
“Soci lais dienests”. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Notika konsult cijas ar Daugavpils pilsētas pašvald bas iest des “Soci lais 
dienests” klientiem. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js      J.L čplēsis


