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 KULDĪGĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes  

20.12.2018. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.13, p.18.) 

 

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

NR.2018/16 

”PAR MATERIĀLO ATBALSTU KULDĪGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

”Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Saistošie noteikumi ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”, (turpmāk -

noteikumi) nosaka pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmērus un pabalstu 

piešķiršanas un izmaksas kārtību Kuldīgas novada iedzīvotājiem sarežģītās dzīves 

situācijās, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek atgūtas nepamatoti izmaksātās materiālā 

atbalsta summas. 

2. Noteikumi nosaka šādus pašvaldības sniegtā materiālā atbalsta veidus: 

2.1. pabalsts sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai;  

2.2. pabalsts personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas;  

2.3. apbedīšanas pabalsts.  

3. Noteikumu 2.punktā minēto materiālo atbalstu sniedz, neizvērtējot ģimenes materiālo 

situāciju. 

4. Lēmumu par materiāla atbalsta sniegšanu vai atteikšanos to sniegt (turpmāk – lēmums) 

pieņem Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”, (turpmāk  tekstā - 

Sociālais dienests). 

II. PABALSTS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS UZDEVUMU VAI SOCIĀLĀS SITUĀCIJAS 

RISINĀŠANAI 

5. Pabalstu piešķir 

5.1. Ģimenei (personai), kurai saskaņā ar sociālā darbinieka veiktu ģimenes (personas) 

vajadzību novērtējumu nepieciešama materiālā palīdzība sociālās rehabilitācijas 

uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai ir tiesības uz pabalstu līdz 180,00 euro 

gadā; 

5.2. Ģimenei, kas faktiski dzīvo Kuldīgas novadā un nespēj nodrošināt savu nepilngadīgo 

bērnu pamatvajadzības, bet tām no ģimenes neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams 

deklarēt dzīvesvietu Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā vai tā nevar iegūt 

trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu, pamatojoties uz sociālā darbinieka 



 

 

atzinumu, piešķir līdzekļus bērna izglītībai, veselības aprūpei vai uztura 

nodrošināšanai, līdz 180,00 euro gadā. 

 

III. PABALSTS PERSONAI, KURA ATBRĪVOTA  

NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS VIETAS PĒC SODA IZCIEŠANAS 
 

6.  Pabalstu 50,00 euro apmērā piešķir personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas 

pēc soda izciešanas un kura atradusies brīvības atņemšanas vietā ne mazāk kā 12 mēnešus 

un kuras pēdējā deklārētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas ir bijusi Kuldīgas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

7. Personai iesniegums par pabalsta piešķiršanu jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā 

pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas vietā, ko apliecina izziņa no brīvības atņemšanas 

vietas vai tiesas nolēmums.  

IV. APBEDĪŠANAS PABALSTS 

8. Personai, kura uzņēmusies tādas mirušās personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā 

dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā, ir tiesības uz apbedīšanas 

pabalstu. 

9. Apbedīšanas pabalsta apmērs tiek noteikts 

9.1.  kā starpība starp 430,00 euro, kas ietver neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu 

izmaksas (zārka iegāde, transporta pakalpojumi, apbedīšanas piederumi, kapa 

rakšanas un šķirsta nesēju pakalpojumi, ceremonijas vadītāja pakalpojumi) un Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta summu, bet ne 

vairāk kā 215,00 euro; 

9.2. 430,00 euro apmērā, ja mirusi persona, par kuru netiek izmaksāts valsts noteiktais 

apbedīšanas pabalsts.  

10. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Kuldīgas novada 

pašvaldības teritorija, bet nav piederīgo vai citu personu, kuri uzņemtos apbedīšanu, kā arī 

netiek izmaksāts valsts noteiktais apbedīšanas pabalsts, apbedīšana tiek organizēta par 

pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu. 

V. NEPAMATOTI IZMAKSĀTĀ MATERIĀLĀ ATBALSTA ATGŪŠANA 

11. Sociālais dienests vai sociālais darbinieks pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā 

materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti 

izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot 

nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt 

tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru. 

12. Ja materiālā atbalsta saņēmējs nepamatoti izmaksāto materiālā atbalsta summu lēmumā 

noteiktajā termiņā labprātīgi neatmaksā, nepamatoti izmaksāto materiālo atbalstu piedzen, 

iesniedzot prasību tiesā. 

VI. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 
13. Sociālā dienesta vai sociālā darbinieka lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

14. Kuldīgas novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


 

 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
 

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. februāri. 

16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Kuldīgas novada Domes 2015.gada 

26.novembrī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.2015/18 ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas 

novada iedzīvotājiem” 

 

2018 gada 20. decembrī 

 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 


