
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

Tālrunis / fakss 64860840, tālrunis 64860532  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Varakļānu novada domes  

27.08.2009. lēmumu Nr. 7.4 

 

Grozījumi: 31.10.2013. protokols Nr. 19.1 

28.08.2014. protokols Nr. 12.14 

 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 4 
 

Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību 

Varakļānu novadā   

  
                                                                                                      Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.,5.,6..punktu,  

21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

41.panta pirmās daļas 1.punktu  

un 43.panta trešo daļu 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka godalgu, naudas balvu un materiālās palīdzības, kas tiek izmaksāta 

neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, veidus, to apmērus, piešķiršanas un izmaksas 

kārtību, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas, pārsūdzības kārtību. 

 

1.2. Pamats jautājuma izskatīšanai par godalgu, naudas balvu un materiālās palīdzības piešķiršanu ir 

personas (pabalsta saņēmēja vai citas personas) pašvaldībā iesniegts rakstisks vai mutisks 

iesniegums, tajā norādīto faktu apliecinoši dokumenti, kā arī citi nepieciešamie dokumenti. 

 

1.3. Šo noteikumu 2.nodaļā minētās godalgas, naudas balvas vai materiālo palīdzību var saņemt 

persona, kuras dzīves vieta uz godalgas, naudas balvas vai materiālās palīdzības ierosināšanas 

vai pieprasīšanas brīdi ir deklarēta Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, izņemot 

punktos 2.2.2. un 2.3.3.2. minētos gadījumus. 

 

2. Godalgu, naudas dāvanu un materiālo pabalstu veidi 

 

2.1. Godalgas. 

2.1.1. Godalga sportistiem par ievērojamiem sasniegumiem: 

         2.1.1.1. godalga var tikt piešķirta par ievērojamiem sasniegumiem un godalgotas vietas 

iegūšanu pasaules, Eiropas vai Latvijas mēroga sacensībās jebkura vecuma grupas pārstāvim; 

        2.1.1.2. godalga ir līdz piecu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, atkarībā no tā cik 

populārs ir konkrētais sporta veids, cik liela mēroga sacensībās un cik lielā konkurencē 

ir iegūta godalgotā vieta. 

2.1.2. Godalga par ievērojamiem sasniegumiem mākslas vai zinātnes jomā: 

2.1.2.1. Varakļānu novada pašvaldība var izlemt piešķirt godalgu par ievērojamiem 

sasniegumiem mākslas vai zinātnes jomā;
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2.1.2.2. godalga ir līdz piecu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, atkarībā no tā cik 

nozīmīgs ir konkrētais sasniegums. 

2.1.3. Varakļānu novada dome var izlemt piešķirt godalgu Varakļānu novada skolu 

izlaiduma klašu absolventiem par augstiem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu 

aktivitātēs; 

  2.1.3.1. godalga ir līdz 100,00 euro apmērā. (28.08.2014. SN Nr.5 red.) 

 

2.2. Naudas balvas. 

2.2.1. Naudas balva nozīmīgā dzīves jubilejā: 

          2.2.1.1. naudas balva Varakļānu novadā deklarēto ilgdzīvotāju sveikšanai, kuri sasnieguši 85, 

90, 95, 100, 105 gadu vai lielāku vecumu, piešķirot naudas balvu līdz 150,00 euro; 
(28.08.2014. SN Nr.5 red.) 

2.2.2. Naudas balva Varakļānu goda pilsonim: 

           2.2.2.1. naudas balva tiek pasniegta personai, piešķirot Varakļānu novada goda pilsoņa  

statusu; 

           2.2.2.2. naudas balva ir līdz trīs valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā; 

                                   2.2.2.3. personām, kurām ir Varakļānu novada goda pilsoņa statuss, katru gadu Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienā 18.novembrī tiek pasniegta naudas balva 

30,00 euro apmērā. (28.08.2014. SN Nr.5 red.) 

2.2.3. Naudas balva, saņemot Atzinības vai Pateicības rakstu: 

          2.2.3.1. Varakļānu novada dome var izlemt piešķirt naudas balvu vai dāvanu personai, kura 

saņem Atzinības vai Pateicības rakstu par sevišķu ieguldījumu Varakļānu novada 

labā; 

2.2.3.2. naudas balva vai dāvana, saņemot Atzinības rakstu ir līdz divu valstī noteikto 

minimālo mēnešalgu apmērā, bet, saņemot Pateicības rakstu – līdz vienas valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā. Naudas balvas vai dāvanas precīzs apmērs 

tiek noteikts atkarībā no tā cik nozīmīgs ir konkrētais ieguldījums, un ņemot vērā 

pašvaldības budžeta iespējas. 

2.2.4. Naudas balva politiski represētājām personām: 

2.2.4.1. naudas balva 15,00 euro apmērā tiek piešķirta katru gadu komunistiskā 

genocīda upuru piemiņas dienā 25.martā. (28.08.2014. SN Nr.5 red). 

 

2.3. Materiālā palīdzība. 

2.3.1. Materiālā palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā: 

2.3.1.1. palīdzība ir vienreizēja un tās apmērs ir 40% no minimālās valstī noteiktās 

mēnešalgas un sudraba karotīte dāvanā par katru jaundzimušo bērnu; 

2.3.1.2. palīdzība tiek piešķirta vienam no vecākiem, kura dzīvesvieta deklarēta 

Varakļānu novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus 

pirms bērna piedzimšanas; 

2.3.1.3. lai saņemtu materiālo palīdzību, bērna vecākam, kura dzīvesvieta deklarēta 

Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti: 

- iesniegums materiālās palīdzības saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu; 

- bērna dzimšanas apliecības kopija; 

- ja bērna dzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam ,kas apliecina bērna 

piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno 

likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā; 

2.3.1.4. materiālai palīdzībai var pieteikties 3 mēnešu laikā no bērna reģistrācijas 

dienas; 

2.3.1.5. materiālo palīdzību nepiešķir: 

- ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē; 

- materiālā palīdzības ir piešķirta citā pašvaldībā. (28.08.2014. SN Nr.5 red.) 
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2.3.2. Materiāla palīdzība apbedīšanai: 

2.3.2.1 . palīdzība tiek izmaksāta Varakļānu novadā deklarēta (pēdējā deklarētā dzīves vieta) 

iedzīvotāja nāves gadījumā, kas tiek piešķirta viņa tuviniekiem (apbedītājam) uz 

viņu iesnieguma un miršanas apliecības kopijas pamata, un tās apmērs ir 40% no 

minimālās valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;     

            2.3.2.2 . ja Varakļānu novadā deklarētai mirušai personai nav piederīgo, pašvaldība sedz 

apbedīšanas un citu pakalpojumu apmaksas izdevumus. 

2.3.3. Materiāla palīdzība skolas gaitu uzsākšanai: 

2.3.3.1. palīdzība ir vienreizēja un paredzēta mācību līdzekļu iegādei; 

            2.3.3.2. palīdzības apmērs ir līdz 15,00 euro; (31.10.2013. SN Nr.7 red.) 

           2.3.3.3. palīdzība mācību līdzekļu iegādei tiek piešķirta visiem bērniem, kuri uzsāk mācības 

kādā Varakļānu novada vispārizglītojošās skolas 1. klasē. 

2.3.5. Ikmēneša materiālā palīdzība invalīdiem kopš bērnības, kuri sasnieguši pensijas vecumu, un 

tās apmērs ir 12,00 euro. (31.10.2013. SN Nr.7 red.) 

 

2.4. Dāvanas Ziemassvētkos. 

2.4.1.  Ziemassvētkos tiek pasniegtas dāvanas visiem bērniem, kuri mācās Varakļānu novada 

vispārizglītojošās mācība iestādēs vai apmeklē Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādi 

“Sprīdītis”; pašvaldības iestāžu darbinieku pirmsskolas vecuma bērniem; novada teritorijā 

deklarētajiem un reāli dzīvojošajiem pirmsskolas vecuma bērniem (kuri neapmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādi); novadā dzīvojošiem I grupas invalīdiem un Varakļānu veco 

ļaužu pansionāta “Varavīksne” iemītniekiem; (28.08.2014. SN Nr.5 red.) 

2.4.2. Dāvana Ziemassvētkos tiek izsniegta mantiski – ziemassvētku saldumu paciņu veidā, vērtībā 

līdz 6,00 euro. (31.10.2013. SN Nr.7 red.) 

 

3. Nobeiguma noteikumi 

 

3.1. Lēmumu par šajos saistošajos noteikumos 2.nodaļā minēto godalgu, naudas balvu vai 

materiālas palīdzības piešķiršanu vai motivētu atteikumu piešķirt godalgu, naudas balvu vai 

materiālu palīdzību pieņem Varakļānu novada dome, balstoties uz Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, un tas ir pamats godalgas, naudas balvas vai 

materiālas palīdzības izmaksai. 

 

3.2. Godalgas, naudas balvas un materiālā palīdzība tiek izmaksāta no Varakļānu novada 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3.3. Ja Varakļānu novada pašvaldības lēmums pieprasītāju neapmierina, tam ir tiesības šo 

lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā – V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-4201. 

 

4. Pārejas noteikumi 

 

4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri. 

 

4.2. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos savu spēku zaudē ar Varakļānu pilsētas domes 

03.04.2008. lēmumu Nr. 6.2. apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 4 “Par godalgām, naudas 

balvām un materiālo palīdzību Varakļānu pilsētā”. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja                 M. Vilkauša 

 

 

 


