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       APSTIPRINĀTI 

ar Varakļānu novada domes 

27.10.2017. lēmumu Nr. 13.1 

 

PRECIZĒTI 

ar Varakļānu novada domes 

30.11.2017. lēmumu Nr.15.24 
 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr.6 

 

Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada 

pašvaldībā”   
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu un 35.panta  trešo, ceturto  

un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

14.panta sesto daļu, Ministru  kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu  

Nr.550 "Kārtība, kādā  aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

 vienošanās par līdzdarbību" 13.un 15.punktu  
 

 1. Izdarīt Varakļānu novada domes 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 

pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. svītrot saistošo noteikumu 10.punktu; 

 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā: 

 

“ 10.1 Atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam pašvaldībā izvērtē un nosaka atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”; 

 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 11.punktā vārdus “un saistošo noteikumu 10.punktā noteikto.”; 

 

1.4. aizstāt saistošo noteikumu 12.punktā skaitli “110” ar skaitli “130”; 

 

1.5. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā”  

(attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pabalsts krīzes situācijā” (attiecīgā locījumā); 

 

1.6. papildināt saistošo noteikumu 20.punktā aiz vārda “trūcīgām” ar vārdiem “un 

maznodrošinātām”; 

 

1.7. papildināt saistošo noteikumu 23.1.apakšpunktā aiz vārda “trūcīgu” ar vārdiem “vai 
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maznodrošinātu”; 

 

1.8. svītrot saistošo noteikumu 23.1.apakšpunktā teksta daļu “vai tam pieder vērtspapīri vai 

īpašums, izņemot saistošo noteikumu 10.punktā minēto”; 

 

1.9. izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā: 

 

“45. Pabalsta daļēju medicīnisko izdevumu segšanai apmērs ir 50% no izlietotās summas katrai 

trūcīgai personai un 30% - katrai maznodrošinātai personai. Kopējais pabalsta apmērs gada laikā 

var sastādīt ne vairāk kā pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.”; 

 

1.10. izteikt saistošo noteikumu 50.punktu šādā redakcijā: 

 

“50. Pabalsta krīzes situācijā ir Varakļānu novada pašvaldības vienreizējs materiāls atbalsts 

pamatvajadzību nodrošināšanai situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes 

(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.”; 

 

1.11. papildināt saistošo noteikumu 52.punktā aiz vārda “iesniegumu” ar tekstu: “, kurā norāda 

nepieciešamā pabalsta apmēru”. 

 

 2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

  

 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

 

NORAKSTS  PAREIZS 

 

Varakļānu novada pašvaldības  

Lietvedības nodaļas vadītāja    I. Broka 

 

Varakļānos, 31.10.2017.  


