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Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā 
 

 
Vispār īgie jautājumi 

 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības vienreizējo pabalstu veidus 

Daugavpils novadā, pabalsta apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus. 
 

2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas 
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā. 

 
3. Pabalstu piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 
 
4. Daugavpils novada pagasta pārvalžu (turpmāk tekstā – pārvaldes) sociālā darba 

speciālisti sagatavo lēmuma projektu pabalsta piešķiršanai. 
 
5. Daugavpils novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu. 
 
6. Piešķirto pabalstu izmaksā atbilstoša pabalsta pieprasītāja pārvalde, apstiprinātā 

budžeta ietvaros. 
 
 

Vienreizējo pabalstu veidi 
 

7. Pašvaldībā tiek izmaksāti sekojoši pabalsti: 
7.1. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas; 
7.2. pabalsts apbedīšanai; 
7.3. dzimšanas dienas pabalsts; 



7.4. svētku pabalsts. 
 
 

Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām 
 

8. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir 
paredzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīves 
vieta ir Daugavpils novads. 

 
9. Pabalsta saņemšanai personai, ir jāiesniedz attiecīgajā pārvaldē iesniegums, 

izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas. 
 
10. Vienreizējs pabalsta apmērs ir Ls 30.00. 
 
11. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma. 

 
 

Pabalsts apbedīšanai 
 

12. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt 
mirušās personas, kuras pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija Daugavpils novads, apbedīšanu. 

 
13. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja ir miris iedzīvotājs, kuram nav 

tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu. 
 
14. Pabalsta apmērs iedzīvotāja apbedīšanai, kuram nav tiesību uz citu 

apbedīšanas pabalstu, ir Ls 60.00. 
 
15. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, attiecīgajā 

pārvaldē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 
15.1. iesniegumu pabalsta piešķiršanai; 
15.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot 

oriģinālu). 
 
16. Pabalsta pieprasītāja iesniegumam tiek pievienots pārvaldes sociālā darba 

speciālista atzinums par to, ka mirušās personas apbedīšanai, nav tiesību uz citu 
apbedīšanas pabalstu. 

 
 

Dzimšanas dienas pabalsts 
 

17. Pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir 
Daugavpils novada administratīvā teritorija un kuras sasniegušas 90., 100. un vairāk 
dzīves gadu jubilejas. 

 
18. Pārvaldes sociālā darba speciālists iesniedz iesniegumu Daugavpils novada 

Sociālajā dienestā , pievienojot pases kopiju vai izziņu par deklarēto dzīves vietu. 
 



19. Pabalsts tiek izmaksāts Ls 30.00 apmērā. 
 
 

Svētku pabalsts 
 

20. Pabalstus ir tiesības saņemt Otrā Pasaules kara dalībniekiem, politiski 
represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, 
Afganistānas kara veterāniem, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Daugavpils novada 
administratīvā teritorija. 

 
21. Pārvaldes sociālā darba speciālists iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, 

pievienojot personu sarakstus un statusu apliecinošu dokumentu kopijas. 
 
22. Pabalsts tiek izmaksāts Ls 10.00 apmērā. 
 
23. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā Otrā Pasaules kara dalībniekiem 8. maijā, 

politiski represētām personām 25. martā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
likvidatoriem 26.aprīlī, Afganistānas kara veterāniem 15. februārī. 

 
 

Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārt ība 
 

24. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. 
 
25. Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
 
 

Noslēguma jautājumi 
 

26. Šie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā 
„Latgales laiks”. 

 
27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējošiem: 
 
27.1. Dubnas pagasta padomes 23.02.2009. saistošos noteikumus Nr.4 „Par 

pabalstu Dubnas pašvaldības sociāli mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās”; 
 
27.2. Kalkūnes pagasta padomes 23.01.2008. saistošos noteikumus Nr.3 „Par 

Kalkūnes pagasta padome pabalstiem”; 
 
27.3. Naujenes pagasta padomes 11.03.2009. saistošos noteikumus Nr.4 

„Naujenes pagasta materiālā atbalsta saistošie noteikumi”; 
 
27.4. Nīcgales pagasta padomes 30.01.2009. saistošos noteikumus Nr.2 „Par 

Nīcgales pagasta pašvaldības vienreizējiem sociālajiem pabalstiem”;  
 



27.5. Salienas pagasta padomes 18.01.2005. saistošos noteikumus Nr.1 „Kārtība, 
kādā piešķirams vienreizējais sociālais pabalsts”; 

 
27.6. Salienas pagasta padomes 20.12.2005. saistošos noteikumus Nr.4 

„Grozījumi Salienas pagasta padomes 18.01.2005. saistošajos noteikumos Nr.1 „Kārtība, 
kādā piešķirams vienreizējais sociālais pabalsts””; 

 
27.7. Salienas pagasta padomes 19.02.2008. saistošos noteikumus Nr.12 

„Grozījumi Salienas pagasta padomes 18.01.2005. saistošajos noteikumos Nr.1 „Kārtība, 
kādā piešķirams vienreizējais sociālais pabalsts””; 

 
27.8. Sventes pagasta padomes 24.03.2009. saistošos noteikumus Nr.7 „Par 

Sventes pagasta pašvaldības citu veidu pabalstiem”. 
 
 
 
 
 

Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


