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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179; 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Viesītes novada Viesītē, Smilšu ielā 2 
2021.gada 26.februārī                                                                                                                      Nr.3 

 

Sēde sasaukta  plkst.8.15  

Sēdi atklāj  plkst.8.30 

 

Sēdi vada: 

Novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks  

Sēdi protokolē: 

Pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola 

 

Piedalās novada domes deputāti: Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis 

 

Nepiedalās: Roberts Orups- slimības dēļ, Modris Lāčplēsis – darba pienākumi KS “Poceri”, Svetlana 

Andruškeviča – ārsta apmeklējums, Pēteris Līcis- būvsapulce 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Sanita Lūse- pašvaldības izpilddirektore 

Ināra Erte- pašvaldības juriste 

Karīna Frolova- finansistes p.i. 

Ilona Strade-galvenā grāmatvede 

Sarmīte Matačina- Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja 

Liene Maisaka- projektu administratore 

Gints Grinbergs- datortīkla administrators   

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        

Alfons Žuks  atklāj ārkārtas domes sēdi 

 

A.Žuks – Ierosina apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 4.jautājumiem. 

Deputātiem iebildumu nav.  

Atklāti balsojot, par – 5  balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs,  Iveta Līce, Juris Līcis), 

pret - nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ:                       

                                         

Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību ar 4.jautājumiem. 
 

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās vieglās automašīnas RENAULT KANGOO ar 

reģ.Nr.GB7281, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola 

apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Ziņo: A.Žuks 

3. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2021/4 “Par pabalstiem Viesītes 

novadā” apstiprināšanu. 

Ziņo: S.Matačina 

4. Par Viesītes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu. 

Ziņo: I.Strade 

mailto:dome@viesite.lv
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1.# 

Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās vieglās automašīnas RENAULT KANGOO 

ar reģ. Nr. GB 7281, atkārtotas, atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles 

protokola apstiprināšanu 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 

         Saskaņā ar 2021.gada 19.februārī notikušo atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar 

augšupejošu soli Viesītes novada pašvaldībai piederošajai automašīnai RENAULT KANGOO 

ar reģ. Nr.GB 7281,  pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumiem Nr.87 ''Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs'', Viesītes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7 (prot.Nr.1) ''Par 

Viesītes novada pašvaldībai piederošās automašīnas RENAULT KANGOO atkārtotu, atklātu, 

mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/7  apstiprināšanu’’, Viesītes 

novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas un 

organizēšanas metodiku, atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs 

Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis), pret - nav, atturas – nav  , Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1.Apstiprināt 2021.gada 19.februāra Viesītes novada pašvaldībai piederošās vieglās 

pasažieru automašīnas RENAULT  KANGOO, ar reģ. Nr. GB 7281, atkārtotas, atklātas, 

mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokolu.   

2.Objekta nosolītā cena:  EUR 380.00 (trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi). Objektu 

nosolīja dalībnieks ar Nr.1----------------------.  
3.Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju slēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu. 

 

Izpildei: pašvaldības juristei līguma sagatavošanai 

Zināšanai: grāmatvedības un finanšu nodaļai 

Kontrolei: pašvaldības izpilddirektorei 

 

 
2.# 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

Smilšu iela 37B, Viesīte, Viesītes nov. 

A.Žuks 

A.Žuks- ziņo par sagatavoto lēmuma projektu. 

Ierosina apstiprināt 

Deputātiem iebildumu nav. 

 
Saņemts SIA “GEO mērniecība’’, reģistrācijas numurs 45403028111, juridiska adrese: 

“Spunģēni 1-10”, Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils nov., iesniegums par izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma Smilšu iela 37B, Viesīte  Viesītes nov.,  īpašuma kadastra 

Nr. 56150010074, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 56150010072.  Pamatojoties uz SIA 

“GEO mērniecība’’, reģistrācijas numurs 45403028111, juridiska adrese: “Spunģēni 1-10”, 

Spunģēni, Krustpils pag., Krustpils nov.,  iesniegumu, 14.09.2006. “Zemes ierīcības likuma” 

19. pantu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 ‘’Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi’’11.6. punktu, 31.10.2002. “Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 1. panta, 1. daļu 11. punktu, Viesītes novada pašvaldības 20.06.2019. saistošajiem  

noteikumiem Nr. 2019/3 (prot. Nr. 7;18.#) „Viesītes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’, atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, 

Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis), pret - nav, atturas – nav  , Viesītes 

novada dome NOLEMJ: 
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  1.Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma Smilšu iela 37B, 

Viesīte., Viesītes nov., īpašuma kadastra numurs 56150010074, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu  56150010072: 

1.1. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1  15,7991 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56150010186, saglabāt  nosaukumu un adresi: Smilšu iela 37B, Viesīte, Viesītes nov.; 

        Zemes lietošanas mērķis: 0501- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

1.2. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2  0,0649 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56150010187, piešķirt jaunu  nosaukumu un adresi:  Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov., 

izveidojot jaunu īpašumu.  

       Noteikt starpgabala statusu- zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības 

apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību. 

        Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme. 

1.3. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3  0,0736 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56150010189, piešķirt  nosaukumu un adresi: Smilšu iela 21B., Viesītes nov., izveidojot jaunu 

īpašumu. 

        Noteikt starpgabala statusu- zemesgabals, kura platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības 

apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību. 

        Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme. 

1.4. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.4  0,2097 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

56150010190, piešķirt jaunu nosaukumu un adresi: Smilšu iela 21C, Viesītes nov., izveidojot 

jaunu īpašumu. 

        Noteikt starpgabala statusu- zemesgabals, kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā 

zemesgabala izmantošanu apbūvei. 

        Noteikt zemes lietošanas mērķis: 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme. 

 

2.Lēmums iesniedzams VZD Latgales reģionālās nodaļas Jēkabpils klientu apkalpošanas centrā.  

 

Izpildei: nekustamo īpašumu speciālistei  Zināšanai: SIA “GEO mērniecība”  

 

 

3.# 

Par Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2021/4   

“Par pabalstiem Viesītes novadā” apstiprināšanu 

S.Matačina, A.Žuks, J.Līcis, I.Erte 

 

S.Matačina- ziņo par sagatavoto saistošo noteikumu projektu ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 19.februāra vēstulē Nr.1-18/1641 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.2021/2” veikto izvērtējumu Viesītes novada pašvaldības 

2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2021/2 “Par papildinājumiem Viesītes 

novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr.2017/11 “Par pabalstiem 

Viesītes novadā”. 

Izteikti iebildumi un ieteikumi līdz 2021.gada 1.aprīlim veikt atbilstošus grozījumus saistošos 

noteikumu pamatredakcijā sakarā ar to, ka mainījies Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums, mainījušies termini un piešķiramo pabalstu summas. 

Līdz ar to,  ir lietderīgi pieņemt jaunus  saistošos noteikumus “Par pabalstiem Viesītes novadā”, 

atceļot iepriekšējos. 

J.Līcis- jautājums par saistošo noteikumu 9.punktu, vai nevajag iekļaut  pabalsta piešķiršanu 

visiem 1.klašu skolēniem uzsākot mācības pirmajā klasē. 
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S.Matačina- iebilst, jo sociālais dienests saskaņā ar saistošajiem noteikumiem šo pabalstu 

nevar piešķirt, to var tikai ar domes lēmumu. Sociālais dienests piešķir pabalstu trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, personām- mājsaimniecībām. Šis atbalsts pirmo klašu skolēniem 

neattiecas uz sociālajiem pabalstiem. 

J.Līcis- par saistošo noteikumu 10.punktu. Ierosina noņemt teikuma daļu, ka brīvpusdienas 

tiek piešķirtas tiem maznodrošinātajiem bērniem, kuri apgūst obligāto pamatizglītību Viesītes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs. Šis atbalsts būtu jāpiešķir arī tiem, kuri ir deklarēti, bet 

iegūst pamatizglītību citu novadu skolās.  

S.Matačina- pabalstu pārskaitītu ēdināšanas uzņēmumam vai mājsaimniecībai. 

Deputāti piekrīt šim ierosinājumam. 

J.Līcis- par saistošo noteikumu 17.punktu. Ierosina redakcionāli mainīt vārdu no “plus 150 

euro” uz “papildus 150 euro”. 

Deputāti piekrīt ierosinājumam. 

Citu ierosinājumu un labojumu nav. 

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 19.februāra 

vēstulē Nr.1-18/1641 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.2021/2” veikto izvērtējumu Viesītes 

novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2021/2 “Par 

papildinājumiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.2017/11 “Par pabalstiem Viesītes novadā”,  izteiktos iebildumus un ieteikumu līdz 

2021.gada 1.aprīlim veikt atbilstošus grozījumus saistošos noteikumu pamatredakcijā, ir 

lietderīgi pieņemt jaunus  saistošos noteikumus “Par pabalstiem Viesītes novadā”, atceļot 

iepriekšējos. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 431 pantu un 45.pantu,  atklāti balsojot, 

par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis), pret - nav, 

atturas – nav  , Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra 

saistošos noteikumus Nr. 2017/11 “Par pabalstiem Viesītes novadā”. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.2021/4 „Par pabalstiem Viesītes novadā”. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Viesītes novada vēstis”. 

4. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt 

saistošos noteikumus Nr.2021/4 un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

5.Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un 

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, 

pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada 

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Pielikumā:  

1)  saistošie noteikumi  uz 6  lapām.    

2)  paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

APSTIPRINĀTS 

Ar Viesītes novada domes 

2021.gada 26.februāra lēmumu Nr.3; prot.Nr.3 

Viesītes novada pašvaldības 2021.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.2021/4 

“Par pabalstiem Viesītes novadā” 

Viesītes novada 

Viesītē 

Izdoti saskaņā ar 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

36.panta sesto daļu, Pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu  
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likuma „Par pašvaldībām”  43.panta 

trešo daļu 

likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25 2.panta pirmo daļu 

Ministru kabineta 15.11.2005. Noteikumiem Nr.857 ''Noteikumi par sociālajām 

garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās'' 27., 30., 

31.,un  31.1punktu 

 Ministru kabineta 26.06.2018.. noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 

7 8 .punktu 

 

I.         Vispārīgie 

jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Viesītes novada pašvaldības 

pabalstu (turpmāk – pabalsts) veidus, apmēru, izmaksas kārtību un ģimenes (personas), kuras 

ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtību. 

2. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu Viesītes 

novada administratīvajā teritorijā. 

3.  Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Viesītes novada Sociālais dienests, kurš 

savā darbībā ievēro pastāvošo normatīvo aktu prasības. 

 

II.       Pašvaldības sociālās palīdzības veidi 

4.   Viesītes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus: 

4.1  garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk – GMI) ; 

4.2. dzīvokļa pabalsts; 

4.3. pabalsts krīzes situācijā; 

4.4. pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei; 

4.5. pabalsts mācību līdzekļu iegādei; 

4.6. brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs; 

4.7. pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai; 

4.8. pabalsts sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma; 

4.9. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; 

4.10. pabalsts dzīves jubilejā; 

4.11. pabalsts audžuģimenei; 

4.12. vienreizējs pabalsts veselības uzlabošanai; 

4.13. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā; 

4.14. pabalsts politiski represētajām personām; 

4.15. pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai. 

 

 

III. Pašvaldības noteikto sociālās palīdzības pabalstu apmērs un 

personas, kas ir tiesīgas tos saņemt 

 

5.  Pašvaldībā noteiktais  garantētā minimālā ienākuma pabalsts  (turpmāk  –  GMI) 

vienai personai tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pabalstu 

aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 

mājsaimniecībai, kura atzīta par trūcīgu.  

 

6. Dzīvokļa  pabalsta  apmērs  mājsaimniecībai tiek  noteikts, izvērtējot t ā s  ienākumus 

atsevišķi šādām grupām- trūcīgām mājsaimniecībām pabalsta apmērs ir 100.00 euro 

apmērā gadā, maznodrošinātām mājsaimniecībām pabalsta apmērs ir  75.00  euro 

apmērā gadā; mājsaimniecībās ar atsevišķi dzīvojošu  vecuma pensionāru vai  personu 

ar invaliditāti, kuriem noteikts trūcīgas mājsaimniecības  statuss, pabalsta apmērs ir 
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200.00 euro apmērā gadā; mājsaimniecībās ar atsevišķi dzīvojošu vecuma pensionāru vai 

personu ar invaliditāti, kuriem noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības  statuss, 

pabalsts apmērs ir  150.00 euro apmērā gadā: 

6.1. pabalsts var tikt izmaksāts naudā vai pārskaitīts iestādei, kura sniedz pakalpojumu; 

6.2. dzīvokļa  pabalstu  nepiešķir  dzīvokļu  īpašniekiem  vai  īrniekiem,  kuri  savos 

dzīvokļos ilgstoši  (vairāk kā trīs mēnešus) nedzīvo vai nodevuši dzīvokļi apakšīrē vai 

citas persona lietošanā; 

6.3. dzīvokļa pabalsta izmaksa var tikt organizēta, sadalot un izmaksājot noteikto 

pabalsta summu divas reizes gadā, vienojoties ar personu. 

 

7. Pabalsts krīzes situācijā (katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu 

apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tai ir 

nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība) tiek piešķirts vienai mājsaimniecībai, 

neizvērtējot  tās  ienākumus  un  materiālo  stāvokli,  bet  ņemot  vērā iepriekš 

neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalstu piešķir ar novada domes 

priekšsēdētāja lēmumu, ja prasītāja iesniegums un nepieciešamie dokumenti saņemti ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā no  krīzes situācijas  rašanās  dienas:  

 

7.1. pabalsts krīzes situācijā – tiek piešķirts līdz 425.00 euro.  

7.2.mājsaimniecība, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, laikā kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covis-

19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir 

pabalstu krīzes situācijā 80.00 euro mēnesī katram mājsaimniecības loceklim. Ja 

mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu 

vecumam, pabalsts krīzes situācijā tiek palielināts par 50.00 euro mēnesī katram 

bērnam’’; 

7.3. lai saņemtu šo noteikumu 7.2.punktā paredzēto pabalstu, mājsaimniecībai Sociālajā 

dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes iestāšanās faktu; 

7.4. šo noteikumu 7.2.punktā paredzēto pabalstu pārskaita uz pabalsta pieprasītāja 

iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu. 

 

8. Pabalstu beidzoties ārpusģimenes aprūpei piešķir bez vecāku gādības palikušam 

bērnam- bārenim un invalīdam kopš bērnības, kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe 

audžuģimenē, pie aizbildņa, internātskolā, aprūpes iestādē, neizvērtējot personas ienākumus 

un materiālo stāvokli: 

8.1.  vienreizēju  pabalstu  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam-bārenim,  kuram 

beigusies ārpusģimenes aprūpe, piešķir, sasniedzot 18 gadu vecumu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai  218.00 euro; vienreizēju  pabalstu  bez  vecāku  gādības  palikušam  bērnam-

bārenim invalīdam kopš bērnības,  kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe, piešķir, sasniedzot 

18 gadu vecumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 327.00 euro; 

8.2. vienreizēju pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam-bārenim sadzīves 

priekšmetu un  mīkstā inventāra iegādei piešķirt 820.05  euro apmērā vai pabalstu izsniedzot 

mantiski,   

8.3. ja pilngadību sasniegušais bērns-bārenis turpina mācības vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai 

valsts atzītu profesionālās izglītības, koledžas un augstākās izglītības apliecinošus 

dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, 

sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 

bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam  izmaksā  pabalstu,  ikmēneša  izdevumiem  109.00 euro; 

ja pilngadību sasniegušais bērns-bārenis invalīds kopš bērnības turpina mācības vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai 

valsts atzītu profesionālās izglītības, koledžas un augstākās izglītības apliecinošus 

dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, 
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sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 

bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam  izmaksā  pabalstu,  ikmēneša  izdevumiem  163.00 euro. 

Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Par mācību pārtraukšanu   

pilngadību   sasniegušajam   bērnam   ir   pienākums   nekavējoties   informēt pašvaldību, kura 

izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem; 

8.4 dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības un atradās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa no dienas, kad bērns 

sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām 

pārvaldīšanas darbībām, izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu) segšanai. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi, 

pieņemot, ka īrēšanas platība ir ne vairāk par 25m2): 

8.4.1.par dzīvokļa telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) - 0,21 

euro par 1m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas kopējo summu;  

8.4.2.par apkuri – 1.12 euro  par 1m2, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu; 

8.4.3.par elektroenerģiju – 70kWh mēnesī; 

8.4.4.par gāzi – 1m3 mēnesī; 

8.4.5.par ūdeni un kanalizāciju – 3m3 mēnesī; 

8.4.6.par sadzīves atkritumu izvešanu – 1.58 euro mēnesī 

8.5.dzīvokļa pabalsta apmērs nevar būt lielāks par 45.00 euro mēnesī; 

8.6.dzīvokļa pabalsta saņemšanai bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, 

Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu un īres līguma 

kopiju, uzrādot oriģinālu; 

8.7.Sociālā dienesta darbinieki pirms lēmuma par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 

pieņemšanas apmeklē bāreni viņa dzīvesvietā un aizpilda normatīvajos aktos noteikto 

veidlapu un dzīvesvietas apsekošanu, ko paraksta abas puses; 

8.8.ja bārenis deklarējis dzīvesvietu ārpus Viesītes novada administratīvās teritorijas, 

sociālais dienests nosūta lūgumu par bāreņa dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības 

sociālajam dienestam, kura administratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis dzīvesvietu. Pēc 

apsekošanas akta saņemšanas sociālais dienests lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu; 

8.9.ja sociālais dienests pieņēmis lēmumu piešķirt bārenim dzīvokļa pabalstu, ikmēneša 

pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama 

apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.); 

8.10.bārenim ir tiesības izvēlēties saņemt šajos saistošajos noteikumos minēto dzīvokļa 

pabalstu, vai, ja bārenis dzīvo kopā ar ģimenes locekļiem, bārenim un pārējiem ģimenes 

locekļiem, deklarējot ienākumus un materiālo stāvokli, citā pašvaldības normatīvajā aktā 

noteikto dzīvokļa pabalstu. 

 

9. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm un daudzbērnu 

ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni, uzsākot jauno mācību gadu, un  ja  tas  ir  pieprasīts  

no  1.jūlija  līdz  31.augustam  . Pabalsta apmērs ir  30.00 euro vienam skolēnam. Pabalstu 

izmaksā vienu reizi mācību gadā. 

 

10. Pabalsts brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts trūcīgām 

mājsaimniecībām, kurās ir nepilngadīgi bērni, un kuri apgūst obligātās izglītības programmu. 

Lēmumu par vienas dienas ēdināšanas maksas apmēru pieņem Viesītes novada dome un 

pārskata pēc nepieciešamības.  Brīvpusdienas  tiek  piešķirtas  pēc  iesnieguma saņemšanas 

uz laiku no nākamā mēneša  pirmās  mācību  dienas  līdz  kārtējā  mācību  gada  semestra  

beigām.   Pabalsta summa tiek pārskaitīta ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu 

vai mājsaimniecībai. Pabalstu piešķir uz trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanas laiku. 

 

11. Pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu segšanai ir līdz  100.00 euro 

vienai personai gadā. Pabalstu piešķir maznodrošinātām mājsaimniecībām. Pabalstu piešķir 

pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos izdevumus ( stingrās uzskaites EKA 
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čeku un kvīšu kopijas – pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālus). Pierādītie izdevumi tiek 

segti 40% apmērā.   Izdevumus apliecinošie  dokumenti  iesniedzami  ne  vēlāk  kā  sešu  

mēnešu  laikā  no  izdevumu  rašanās  brīža.  Pabalsta summa var tikt pārskaitīta pakalpojuma 

sniedzējam. 

 

12. Pabalstu sakarā ar atbrīvošanos no ieslodzījuma piešķir  30.00  euro apmērā personām, 

kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma pēc soda izciešanas un kuru deklarētā dzīvesvieta pirms 

ieslodzījuma bijusi Viesītes novada administratīvā teritorija. Pabalstu piešķir bez materiālā 

stāvokļa izvērtējuma un, ja,  iesniegums  saņemts  ne  vēlāk  kā  divu  mēnešu  laikā  no  

atbrīvošanas  no  ieslodzījuma.  . Pabalsta saņemšanai jāiesniedz ieslodzījuma vietas 

pārvaldes izziņas kopija par atbrīvošanos no ieslodzījuma. 

 

13. Pabalstu  sociālās  rehabilitācijas  mērķu  sasniegšanai    piešķir ar mērķi  novērst  vai 

mazināt  invaliditātes,  darbnespējas,  brīvības  atņemšanas  un  soda izciešanas,  atkarības  

vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, nodrošināt 

sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā: 

13.1. sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par 

individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu; 

13.2.  lēmumu  par  pabalsta  sociālās  rehabilitācijas  mērķu  sasniegšanai  piešķiršanu 

pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz individuālo sociālās rehabilitācijas plānu un 

personas  iesniegumu,  izvērtējot  klienta  sociālo  situāciju  un  paredzamos  rehabilitācijas 

rezultāt

us; 

13.3. pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam vai arī skaidrā naudā 

klientam pēc izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas sociālā darba speciālistam. 

 

14. Pabalstu dzīves jubilejā tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiāla rakstura palīdzību 

personām dzīves jubilejās, kuras sasniegušas 80, 85, 90 un vairāk, katru gadu jubilejā. Pabalsts 

ir vienreizējs un tā apmērs ir  30.00 euro. Pabalstu piešķir personām, kurām deklarētā 

dzīvesvieta ir Viesītes novada administratīvā teritorija, pamatojoties uz iedzīvotāju reģistra 

datu bāzē  

gūto informāciju par noteikta gadu skaita sasniegšanu. Pabalstu izmaksā sociālie darbinieki 

pabalsta saņēmēja dzīvesvietā. 

 

15. Pabalstu  audžuģimenei  piešķir  audžuģimenēm,  kuras  noslēgušas  līgumu  ar  Viesītes 

novada pašvaldību par audžuģimenes pienākumu izpildi: 

15.1. vienreizējs pabalsts  apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā līdz 150.00 euro, 

ņemot vērā bērna konkrētās vajadzības: 

15.1.1. ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais 

apģērbs, apavi,   rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās 

mantas, kuras bērns paņēmis  līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā; 

15.1.2. atskaites par saņemto pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimene 

iesniedz Bāriņtiesā vienu reizi gadā; 

15.2. pabalstu bērna uzturam, ieskaitot ēdināšanas izdevumus mācību iestādē, ir 215.00  

euro katram bērnam līdz 7 gadu vecumam un 258.00 euro katram bērnam no 7 gadu 

vecuma: 

15.2.1.  pabalstu  piešķir  sākot  ar  dienu,  kad  bērns  ievietots  audžuģimenē.  

Pabalsta 

izmaksu pārtrauc, ja  beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar 

bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no  audžuģimenes; 

15.2.2.  ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav 

saņēmusi, to izmaksā par  pagājušo periodu ar faktisko bērna ievietošanas dienu 

audžuģimenē. 
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16. Pabalstu veselības uzlabošanai piešķir personām ar 1.grupas invaliditāti un bērniem ar 

invaliditāti bez materiālā stāvokļa izvērtējuma. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir  50.00 

euro: 

16.1. pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un invaliditāti 

apliecinošu  dokumentu; 

16.2.  lēmumu  par  pabalsta  piešķiršanu  pieņem  Sociālais  dienests   mēneša   laikā   no  
iesnieguma saņemšanas  dienas.  

 

17. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā  200.00 euro apmērā par katru bērnu, bet, ja 

vienās dzemdībās piedzimst vairāk kā viens bērns – papildus 150.00 euro, piešķir vienam no 

vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta Viesītes novada administratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā 

12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas dienas, un bērns ir deklarēts Viesītes novada 

administratīvajā teritorijā: 

17.1. pabalstu var pieprasīt divu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. 

17.2. pabalstu piešķir ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu, ja prasītāja iesniegums un 

nepieciešamie dokumenti saņemti  ne vēlāk  kā  divus mēnešus no  bērna  dzimšanas  dienas.  

 

18. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiālu 

atbalstu atzīmējot komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu. Pabalsts tiek izmaksāts 

vienu reizi gadā – martā un tā apmērs ir 30.00 euro. Pabalstu piešķir pamatojoties uz Sociālā 

dienesta rīcībā esošajām ziņām un aktualizēto politiski represēto personu sarakstu. Pabalstu 

izmaksā Sociālā dienesta darbinieki pabalsta saņēmēja dzīvesvietā.  

 

19. Pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai - piešķir  200.00 euro mirušā ģimenes 

loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušās personas   

pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Viesītes novada administratīvajā teritorijā.  

 

20.Ja mirusī persona nav sociāli apdrošināta (faktu apliecina VSAA izziņa), mirušā ģimenes 

loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā  pabalstu divu 

valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. 

21.Gadījumos, kad mirušai personai nav piederīgo vai personas, kura uzņemas apbedīšanu, 

novada pašvaldība slēdz līgumu ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojuma 

sniegšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 400.00 euro. 

 

IV.      Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu prasītāju pienākumi 

 

22. Lai  pretendētu  uz  šajos  noteikumos  paredzētajiem  pabalstiem,  prasītājam  

sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī citi dokumenti  atbilstoši pabalsta veidam. 

 

23. Mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis tiek izvērtēts, ievērojot tādu pašu 

kārtību, kādu paredz Latvijas Republikas likumdošana, lai mājsaimniecība tiktu atzīta par 

trūcīgu. 

 

24. Lai saņemtu pabalstu, mājsaimniecībai pēc sociālā dienesta pieprasījuma ir jāveic 

līdzdarbības pienākumi atbilstoši likuma „Par sociālo drošību” tiesību normām. 

 

V.        Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtība 

 

25. Lēmumu  par  pabalsta  piešķiršanu  administratīvā  akta  veidā  pieņem  Viesītes  novada 

Sociālais dienests vismaz trīs kompetentu amatpersonu 

sastāvā. 



10 

 

 

26. Ja  sociālās  palīdzības  prasītājs  atbilstoši  likumdošanai  nav  tiesīgs  saņemt  sociālo 

palīdzību vai nav pildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, pabalsts tiek 

atteikts. 

 

27. Ja iesniedzēju neapmierina sociālā dienesta lēmums par tai piešķirto pabalstu vai 

atteikumu piešķirt pabalstu, to var apstrīdēt Viesītes novada domē likumā noteiktajā kārtībā 

un termiņos. 

 

28. Viesītes novada dome sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas gadījumā izskata personas 

iesniegumu likumdošanā noteiktajā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

29.  Saistošie  noteikumi  stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Viesītes novada vēstis”. 

 

30. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes novada 

pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošos noteikumus Nr.11/2017 “Par pabalstiem Viesītes 

novadā”. 

  

31. Par šo noteikumu izpildi ir atbildīgs Viesītes novada Sociālais dienests. 

 

 

Viesītes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Žuks 

 

 

4.# 

Par Viesītes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļas 

apstiprināšanu 

I.Strade, A.Žuks 

 

I.Strade - ziņo par sagatavoto reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, saskaņā ar Ministru 

kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas  vai 

sadalīšanas” un Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 2021.gada 1.februāta sēdes lēmumu 

Nr.1 (prot.Nr.2) “Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas sagatavošanu”. 

A.Žuks- informācija sagatavota uz 31.12.2020., saskaņā ar MK noteikumu prasībām, bet 

informācija uz 01.07.2021. mainīsies. Gatavoja galvenā grāmatvede, finansiste un projektu 

administratore.  

Ierosina apstiprināt sagatavoto informāciju. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju 

robežu grozīšanas  vai sadalīšanas” II sadaļas 8.punktu, Apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas 2021.gada 1.februāta sēdes lēmumu Nr.1 (prot.Nr.2) “Par reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļas sagatavošanu”, atklāti balsojot, par – 5 balsis (Alfons Žuks, Vita Elksne, 

Anatolijs Kvitkovs, Iveta Līce, Juris Līcis), pret - nav, atturas – nav  , Viesītes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Viesītes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 

(pielikumā) pēc stāvokļa uz 31.12.2020. 
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2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informē Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību ( Jēkabpils pilsētas pašvaldības domi), kā 

arī publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē www.viesite.lv 

   
Lēmuma pielikumi:   

1.pielikums “Viesītes novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo robežu 

grozīšana”. 

2.pielikums “Viesītes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu 

grozīšana”: 

 1.tabula “I. Būves”. 

 2.tabula “II. Dzīvokļa īpašumi”.  

 3.tabula “III. Zemes vienības”.  

 4.tabula “IV. Kustamie īpašumi” un “Krājumi”. 

3.pielikums “Viesītes novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju 

robežu grozīšanu”: 

Sadaļa  “I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības”: 

            1.tabula  “1. Aizņēmumi”. 

            2.tabula  “2. Galvojumi”. 

Sadaļa  “II. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti”: 

                 1.tabula “1.Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā” 

                 2.tabula “2.Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta” 

                 3.tabula “3.Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti                

                                    līgumi” 

Sadaļa  “III. Īstermiņa saistības” 

             1.tabula “Īstermiņa saistības”.   

 
 

 

Sēde beidzas: plkst.9.00 

 

Nākošā kārtējā novada domes sēde notiks 2021.gada 18.martā 

 

Ar pilnu domes sēdes debašu tekstu var iepazīties domes sēdes audioierakstā pašvaldības 

mājaslapā www.viesite.lv 
 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                                    A.Žuks 

26.02.2021. 

 

 

 

Protokoliste               (personiskais paraksts)                                  D.Vītola 

26.02.2021. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.viesite.lv/
http://www.viesite.lv/

