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Saistošie noteikumi Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes
2017.gada 26.oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.19, 42.§)
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 23.11.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 27.§)

PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM LUDZAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Šie noteikumi nosaka pārējo pabalstu veidus personām/ģimenēm, kuru dzīvesvieta
deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, šo pabalstu apmēru,
piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos
pabalstus.

1.2. Ludzas novada pašvaldība piešķir pabalstus ģimenēm (personām), kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas Ludzas novada administratīvajā teritorijā.
(Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)
1.3. Par vientuļiem pensionāriem Ludzas novadā tiek uzskatītas pensijas vecuma
personas, kurām nav bērnu, laulātā, vecāku.

II. PABALSTU VEIDI
2.1. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
2.1.1. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem,
Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, veterāniem.
2.1.2. Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai.
2.1.3. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai.
2.1.4. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām.
2.1.5. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.
2.1.6. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13).
2.1.7. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu.
2.1.8. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.
2.1.9. Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm.
2.1.10. Ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem no daudzbērnu ģimenēm.
2.1.11. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.13).
2.1.12. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem.
2.1.13. Apbedīšanas pabalsts.
2.1.14. Pabalsts veselības uzlabošanai.
2.1.15. Pabalsts kāzu jubilejā.
2.1.16. Pabalsts mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē.
2.1.17. Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai.
2.1.18. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošiem noteikumiem Nr.13)

2.2. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas
AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem
2.2.1. Vienreizējs pabalsts uz pieprasītāja iesnieguma pamata tiek piešķirts personām,
neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli:
2.2.2. politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
18.Novembra svētkos – 50,00 euro;
2.2.3. Otrā Pasaules kara veterāniem aprīļa mēnesī – 50,00 euro;

2.2.4. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Ziemassvētkos – 50,00
euro;
2.2.5. Afganistānas kara veterāniem – 50,00 euro vienu reizi gadā.
2.3. Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai
2.3.1. Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts I grupas
invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu - 100,00 euro apmērā,
neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.
2.3.1.1. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida,
elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.
2.3.1.2. Pabalsts kurināmā iegādes izdevumu apmaksai izmaksājams pēc izdevumus
apliecinoša dokumenta (maksājuma kvīts) iesniegšanas. Pabalsts apkures
izdevumu apmaksai dzīvokļos ar centralizētu siltumapgādi tiek pārskaitīts
pakalpojumu sniedzējam.
2.3.2. Pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem tiek piešķirts:
2.3.2.1. dzīvojošajiem dzīvoklī ar centralizēto siltumapgādi vai mājā bez
centralizētās siltumapgādes, ja tajā nav deklarētas citas personas – 100,00
euro gadā centralizētas siltumapgādes pakalpojumu apmaksai vai kurināmā
izdevumu apmaksai. Pabalsta saņemšanai kurināmā izdevumu apmaksai ir
nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus (maksājuma
kvīti, kurā norādīti personas dati). Pabalsts centralizētas siltumapgādes
pakalpojuma apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam;
2.3.2.2. dzīvojošajiem dzīvoklī bez centralizētās apkures, ja tajā nav deklarētas citas
personas – 100,00 euro gadā kurināmā izdevumu apmaksai. Pabalsta
saņemšanai ir nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus
(maksājuma kvīti, kurā norādīti personas dati vai rēķinu no uzņēmuma, kas
veiks kurināmā piegādi);
2.3.2.3. pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem netiek piešķirts, ja ir spēkā
vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
2.3.2.3.1. personas ienākumi pārsniedz 320,00 euro mēnesī;
2.3.2.3.2. pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi
nekustamie īpašumi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.2)

2.4. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai
2.4.1. Atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas
vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro – līdz 20,00
euro apmērā gadā.
2.4.2. Ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas
un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi mēnesī nepārsniedz 500
euro – līdz 30 euro ģimenei gadā.
2.4.3. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts uz
personas rakstiska iesnieguma pamata.
2.4.4. Pabalsta apmērs tiek noteikts pamatojoties uz personas/ģimenes faktiskiem
maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, nepārsniedzot 2.4.1. un
2.4.2.apakšpunktos noteiktās pabalstu summas un tā saņemšanai nepieciešams

iesniegt sociālajā dienestā ziņas par komunālo pakalpojumu maksājumiem
(rēķinu vai izziņu no pakalpojumu sniedzēja).
2.4.5. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts
pakalpojumu sniedzējam.
2.4.6. Pabalsts netiek piešķirts personām vai ģimenēm, kuras saņem dzīvokļa
pabalstu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.2)

2.5. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
2.5.1. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām tiek piešķirts 30,00
euro apmērā. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā
viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas un to apliecina
ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu.
2.6. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras
2.6.1. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek
piešķirts 100,00 euro kalendārajā gadā, uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā
veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma un Latvijas nieru slimnieku
asociācijas izsniegtas izziņas pamata.
2.7. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošiem noteikumiem Nr.13).
2.8. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu
2.8.1. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot
ģimenes materiālo stāvokli:
2.8.2. 150,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna
vecākiem, ja viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā
pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.
2.8.3. 250,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna
vecākiem, ja abu bērna vecāku dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms
bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.
2.8.4. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta
vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.
2.8.5. Pabalstu ir tiesības pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
2.9. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā
2.9.1. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā:
2.9.1.1. Personas 80 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā;
2.9.1.2. Personas 85 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā;
2.9.1.3. Personas 90, 95 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;
2.9.1.4. Personas 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 gadu dzimšanas dienā 30,00
euro apmērā;
2.9.1.5. Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā.

2.9.2. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā personai piešķir pamatojoties uz
pieprasītāja iesniegumu. Finansiālais pabalsts tiek izmaksāts viena mēneša laikā
no pieprasītāja iesnieguma saņemšanas dienas.
(Ludzas novada domes 31.01.2018. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā)
2.9.3. Personu nozīmīgā dzīves jubilejā sveic pašvaldības amatpersona.
2.10. Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm
2.10.1. Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuru
ikdienas aizgādībā uz pabalsta izmaksas brīdi ir 3 vai vairāk bērni 30,00 euro
apmērā par katru bērnu.
2.10.2. Pabalsts tiek piešķirts decembra mēnesī bez personas ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai
mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.
2.11. Ēdināšanas izdevumu apmaksa bērniem no daudzbērnu ģimenēm
2.11.1. Ēdināšanas izdevumu apmaksa Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs,
un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu
internātos tiek piešķirta ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk bērni
100% apmērā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
2.11.2. Ēdināšanas izdevumi tiek apmaksāti uz vecāku rakstveida, elektroniskā veidā
iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata uz mācību gadu.
2.12. (svītrots ar Ludzas novada domes 26.09.2019. saistošiem noteikumiem Nr.13).
2.13. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem
2.13.1. Noteikt dzīvokļa pabalsta apmēru īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres maksas
personām (ģimenēm), kuras īrē sociālos dzīvokļus.
2.13.2. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs mēnešos pēc dzīvojamās
mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu aprēķiniem par īres maksas
apmēru sociālajos dzīvokļos.
2.13.3. Sociālās dzīvojamās mājas „Raipole” iemītniekiem tiek segti apkures
izdevumi:
2.13.3.1. personai/īrniekam ar mēneša ienākumu līdz 250.00 euro (divi simti
piecdesmit euro 00 eurocenti) - 75% (septiņdesmit pieci procenti) no
apkures maksas;
2.13.3.2. personai/īrniekam ar mēneša ienākumu virs 250.01 euro (divi simti
piecdesmit euro 01 eurocenti) līdz 360 euro - 25% (divdesmit pieci
procenti) no apkures maksas.
2.13.4. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz pieprasītāja iesnieguma pamata
dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.
2.14. Apbedīšanas pabalsts
2.14.1. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas
pabalstu vai tas ir mazāks par Ludzas novada pašvaldības noteikto pabalsta

apmēru un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.14.2. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, Ludzas novada sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku)
personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos
izdevumus..
2.14.3. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas
izdevumiem līdz 300 euro.
2.14.4. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Ludzas novada Sociālajā dienestā (turpmāk
– Sociālais dienests) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
2.14.4.1. iesniegumu;
2.14.4.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.14.4.3. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par apbedīšanas
pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.
2.14.5. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu
kredītiestādē vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču
pavadzīmi-rēķinu, pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādot pabalsta izmaksas
kārtību.
2.14.6. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
2.15. Pabalsts veselības uzlabošanai
2.15.1. Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt nestrādājošas pensijas vecuma
personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte, kuru ienākumi mēnesī
nepārsniedz EUR 300,00. Pabalsta apmērs nevar būt lielāks par EUR 50,00
gadā.
2.15.2. Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts ārstniecības iestāžu sniegto
stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju,
medicīnisko manipulāciju, izmeklējumu, zobu ārstēšanas pakalpojumu, zobu
protezēšanas pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.
2.15.3. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienotas
izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) no ārstniecības
iestādes vai aptiekas. Čeka par medikamentu iegādi kopijai klāt jāpievieno arī
ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas. Maksājumus apliecinošajos
dokumentos ir jābūt norādītiem personas datiem.
2.15.4. Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt tikai tās personas, kuras nav
saņēmušas pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā
maznodrošinātās personas/ģimenes.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.2)

2.16. Pabalsts kāzu jubilejā
2.16.1. Pabalsts EUR 200,00 apmērā tiek piešķirts kāzu jubilāriem, ja laulībā
nodzīvoti 50 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas
novada administratīvajā teritorijā.

2.16.2. Pabalsts EUR 250,00 euro apmērā tiek piešķirts, ja laulībā nodzīvoti 60 gadi
un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā
teritorijā.
2.16.3. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata.
2.17. Pabalsts mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē
2.17.1. Pabalstu mācību maksas segšanai kultūrizglītības iestādē tiek piešķirta
sekmīgiem audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās Ludzas mūzikas
pamatskolā vai J.Soikāna Ludzas mākslas skolā – 50% apmērā no mācību
maksas summas.
2.17.2. Pabalsts tiek piešķirts uz bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata.
2.18. Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai
2.18.1. pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai (pases saņemšanai, dokumentu
noformēšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem u.c.) tiek piešķirts trūcīgām
personām ņemot vērā konkrēto situāciju un tā apmērs ir līdz 30,00 euro gadā.
2.18.2. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja iesnieguma pamata, pievienojot
apliecinošus dokumentus (rēķinu, izziņu, receptes, ārsta slēdzienu, kvītis, čeku
u.c.).
2.19. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai
2.19.1. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai braukšanai Ludzas novada
teritorijā tiek piešķirts nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī
nepārsniedz 300,00 euro - līdz 20,00 euro gadā.
2.19.2. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja iesnieguma pamata, kuram pievienotas
braukšanas biļetes.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.01.2020. saistošiem noteikumiem Nr.2)

2.20. Pabalstu saņemšanas kārtība
2.20.1. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums sniegt patiesu informāciju par sevi un
ģimenes locekļiem.
2.20.2. Pabalsta piešķiršanai vienam no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojošai
personai ir jāiesniedz un jāuzrāda sociālā dienesta darbiniekam šādi
dokumenti:
2.20.2.1. rakstveida, elektroniskā veidā iesniegts vai mutvārdos izteikts
iesniegums;
2.20.2.2. personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas – izziņas no
Ieslodzījuma vietu pārvaldes par atbrīvošanu kopija (uzrādot
oriģinālu);
2.20.2.3. politiski represētai personai - politiski represētās personas apliecība,
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara
veterāniem, Afganistānas kara veterāniem un Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem jāuzrāda veterāna vai dalībnieka
statusu apliecinošs dokuments;
2.20.2.4. pabalsta saņemšanai kurināmā apmaksai – maksājuma kvītis;
2.20.2.5. pase.

2.21. Sociālā dienesta darbinieks pēc personas iesnieguma un pabalsta saņemšanai
nepieciešamo dokumentu izvērtēšanas, lemj par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
personai/ģimenei, sagatavo lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ko iesniedz
parakstīšanai dienesta vadītājai vai vadītājas vietniecei. Ja pieprasītie dokumenti nav pabalsta
pieprasītāja rīcībā, bet ir pašvaldības rīcībā, Sociālajam dienestam nav pamata pieņemt
lēmumu par atteikumu izmaksāt pabalstu personai.
2.22. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas, sociālais
darbinieks var atteikt sniegt materiālo palīdzību.
III. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA
3.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
Administratīvo aktu strīdu komisijā.

(administratīvo aktu)

var apstrīdēt

3.2. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
4.1. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.
4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ludzas novada pašvaldības 2014.gada
27.novembra saistošie noteikumi Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

