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Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
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Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, apmērus, piešķiršanas kārtību
un to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.
Pabalsts šo noteikumu izpratnē ir naudas (skaidras vai bezskaidras veidā) līdzeklis, kuru
piešķir, neizvērtējot personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, ja normatīvajos
aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.
Pabalstus piešķir ģimenēm/personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu noteikumos minētos pabalstus un ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos
nav noteikts citādi, pabalsta pieprasītājs (persona vai viņas likumiskais pārstāvis) vēršas
Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk –
Sociālais dienests) un iesniedz iesniegumu, kurā norāda informāciju par iesniedzēju –
vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties
ar iesniedzēju, pabalsta veidu, tiesisko pamatojumu un tā vēlamo saņemšanas veidu.
Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu.
Personai var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus.
Pabalsta pieprasītājs ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka ir sniedzis patiesas un
pilnīgas ziņas, dod atļauju lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju
pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros, kā arī apņemas izmantot saņemto
pabalstu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos,
kas bija par pamatu pabalsta saņemšanai.
Pabalstu nepilngadīgajai personai piešķir viņas likumiskajam pārstāvim.
II.

Pabalstu veidi, apmēri un piešķiršanas nosacījumi

Pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs:
7.1. tiesības saņemt pabalstu brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs ir:
7.1.1. bērniem ar invaliditāti;
7.1.2. bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti;
7.2. tiesības saņemt pabalstu bezmaksas ēdināšanai Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolu grupās ir:
7.2.1. bērniem ar invaliditāti;
7.

7.2.2. bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti.
7.3. pabalstu bezmaksas ēdināšanai citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs var piešķirt tikai
bērniem ar invaliditāti tajās izglītības programmās, kuras nenodrošina Bauskas novada
pirmsskolas izglītības iestādes;
7.4. brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad
pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību pusgada beigām. Par pabalsta piešķiršanu
bērnu bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs laikā no jūnija līdz augustam,
Sociālais dienests pieņem lēmumu pēc vecāku iesnieguma saņemšanas;
7.5. pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju
(bērnu) saraksts;
7.6. pabalsta brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai izmaksu apmērs nevar pārsniegt 3 euro
dienā.
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Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai samaksai:
pabalstu, nepārsniedzot 150 euro gadā, piešķir ārsta rehabilitologa pirmreizējai
konsultācijai un viņa noteikto rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām
darbspējīgā vecumā ar 2.invaliditātes grupu un tikai gadījumos, ja nepieciešamie
pakalpojumi nav iekļauti valsts kompensējamo pakalpojumu sarakstā vai arī valsts
kompensēto pakalpojumu skaits ir nepietiekams un to apliecina attiecīgā medicīnas
speciālista atzinums;
vienreizēju pabalstu līdz 200 euro gadā piešķir bērnam ar invaliditāti medicīniskajai un
sociālajai rehabilitācijai saskaņā ar ģimenes ārsta vai ārsta rehabilitologa nosūtījumu
gadījumos, kad nepieciešamie pakalpojumi nav iekļauti valsts kompensējamo
pakalpojumu sarakstā vai pakalpojuma savlaicīga saņemšana būtiski ietekmē
atveseļošanās procesu;
vienreizēju pabalstu 200 euro piešķir alkoholisma ārstēšanai Minesotas programmā
personām darbaspējīgā vecumā no maznodrošinātām (ar ienākumu līmeni līdz 188 euro
uz vienu personu mēnesī) nelabvēlīgām ģimenēm, kurās netiek nodrošinātas bērnu
pamatvajadzības, gadījumos, kad ir izvērtēti riski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, ja pašvaldībā apmierināti personu iesniegumi pēc
pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstiem;
vienreizēju pabalstu kontracepcijas līdzekļu iegādei līdz 50 euro gadā sievietēm no
trūcīgām un maznodrošinātām (ar ienākumu līmeni līdz 188 euro uz vienu personu mēnesī)
nelabvēlīgām ģimenēm, kurās netiek nodrošinātas bērnu pamatvajadzības, gadījumos, kad
ir izvērtēti riski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izstrādāts sociālās rehabilitācijas
plāns;
pabalstu medicīnisko izdevumu samaksai pārskaita attiecīgajai ārstniecības iestādei, kas
sniegusi pakalpojumu vai personas norēķinu kontā, ja persona jau samaksājusi par
pakalpojumu;
pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no medicīnisko
pakalpojumu saņemšanas dienas.

9.
Pabalsts transporta izdevumu samaksai:
9.1. pabalstu transporta izdevumu samaksai piešķir:
9.1.1. līdz 90 euro gadā specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem
nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta
nosūtījumu, pārskaitot pabalstu attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam uz norēķina kontu;
9.1.2. līdz 15 euro gadā nokļūšanai pie bērnu psihiatra trūcīgām, maznodrošinātām (ar ienākumu
līmeni līdz 188 euro uz vienu personu mēnesī) un nelabvēlīgām ģimenēm, kurās netiek
nodrošinātas bērnu pamatvajadzības, gadījumos, kad ir izvērtēti riski normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, (iesniedzot izdevumus
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9.2.

attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma kopiju augstākminēto pakalpojumu
saņemšanai). Pabalsts tiek pārskaitīts uz personas norēķinu kontu;
pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no transporta
pakalpojuma saņemšanas dienas.

10.
Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma:
10.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas,
tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņu no Ieslodzījuma vietu
pārvaldes un kuras pamata dzīvesvieta pirms notiesāšanas bija deklarēta Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
10.2. pabalstu 50 euro piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.
11.
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai:
11.1. pabalstu piešķir, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes, darbnespējas, atkarības
vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē,
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, pamatojoties uz sociālā
darbinieka izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu. Pabalsta lielums
nepārsniedz 80 euro gadā;
11.2. pabalstu pārskaita attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam vai personas norēķinu kontā, ja
persona jau samaksājusi par pakalpojumu.
12.
Apbedīšanas pabalsts:
12.1. apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves
bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un par kurām mirušā ģimenes
loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu;
12.2. apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu. Pabalsta apmērs ir 430 euro. Pabalstu pārskaita uz norēķinu kontu
ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;
12.3. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir mazāks
par 430 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo noteikumu
12.2.apakšpunktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru;
12.4. pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no miršanas
apliecības izsniegšanas dienas.
13.
Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu:
13.1. pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar Bauskas novada bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja bērna pamata
dzīvesvieta no dzimšanas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
13.2. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir ja:
13.2.1. dzimis viens bērns 145 euro;
13.2.2. dzimuši dvīņi 500 euro;
13.2.3. dzimuši trīņi 1425 euro;
13.3. pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adoptēšanas vai aizbildnības
nodibināšanas;
13.4. pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc dzimšanas nav nodzīvojis ilgāk par 7 diennaktīm, kā arī
gadījumos, ja bērns ievietots ārpusģimenes aprūpē.

III.

Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
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14.

15.

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901)
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Bauskas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

A.Jātnieks
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