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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21 
 

„PAR PABALSTIEM  NĪCAS  NOVADĀ” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  likumu "Par 
pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. 

 

I.  Vispārīgie noteikumi 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Nīcas novada pašvaldības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu 
piešķiršanas un izmaksas kārtību personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus. 
2. Tiesības saņemt pašvaldības pabalstus ir personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas savu 
dzīvesvietu Nīcas novada administratīvajā teritorijā. 
3. Pabalstus izmaksā no Nīcas novada domes budžeta līdzekļiem.  
4. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja Nīcas novada domes Sociālajā dienestā 
iesniegts rakstveida iesniegums, ja nepieciešams citi dokumenti pēc Sociālā dienesta 
darbinieka pieprasījuma. 
5. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Nīcas novada domes Sociālais dienests, 
savā darbībā ievērojot pastāvošo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un šos noteikumus. 
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta vadītājs. 

 
II.  Pabalstu veidi 

 
7.  Pabalsti kāzu jubilejās. 
8.  Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām.  
9.  Pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu.  
10. Apbedīšanas pabalsts. 
10.1 Pabalsts bērnu ēdināšanai. 

(Grozījumi ar 2013. gada 30. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 16) 

10.2 Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos. 

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

10.3 Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. 

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

10.4 Aprūpes pabalsts. 

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

 



III. Pabalsti kāzu jubilejās 
 

11. Pabalsts Zelta kāzu jubilāriem tiek piešķirts Nīcas novada administratīvajā teritorijā savu 
dzīves vietu deklarējušam laulātam pārim, kurš laulībā nodzīvojis 50 gadus. 
12. Pabalsta apmērs Zelta kāzu jubilāriem 75,- euro.  

(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

13. Pabalsts Smaragda kāzu jubilāriem tiek piešķirts Nīcas novada administratīvajā teritorijā 
savu dzīves vietu deklarējušam laulātam pārim, kurš laulībā nodzīvojis 55 gadus. 
14. Pabalsta apmērs Smaragda kāzu jubilāriem 145,- euro. 

(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

15. Pabalsts Dimanta kāzu jubilāriem tiek piešķirts Nīcas novada administratīvajā teritorijā 
savu dzīves vietu deklarējušam laulātam pārim, kurš laulībā nodzīvojis 60 gadus. 
16. Pabalsta apmērs Dimanta kāzu 215,- euro. 

(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

16.1. Pabalsti tiek maksāti 65, 70 un 75 gadu kāzu jubilejās, ka jubilāri savu dzīves vietu 
deklarējuši Nīcas novadā. Pabalsta apmērs katrā no šīm jubilejām ir 215,- euro. 

(Grozījumi ar 2013. gada 14. februāra Saistošiem noteikumiem Nr. 3) 
(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

IV. Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām  
 
17. Tiesības saņemt vienreizējo gada pabalstu ir politiski represētām personām, kuru deklarētā 
dzīves vieta ir Nīcas novada administratīvā teritorija. 
18.  Pabalstu piešķir vienu reizi gadā novembra mēnesī un tā apmērs ir 50,- euro.  

(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

 (Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

19. Pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz politiski represētas personas 
apliecības kopija. 
 

V. Pabalsts iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85, 90, 95, 100  
un vairāk gadu vecumu 

 
20. Pabalsts tiek piešķirts Nīcas novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85, 90, 95, 100 un vairāk 
gadu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. 
21. Pabalsta apmērs iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85, 90 un 95 gadus – 50,- euro. 

(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

 (Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

22. Pabalsta apmērs iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadus – 145,- euro. 
(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

VI. Apbedīšanas pabalsts  
 
23. Pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu, kuras deklarētā 
dzīves vieta pirms miršanas bija Nīcas novada administratīvā teritorija. 
24. Apbedīšanas pabalsta apmērs 100,- euro.  

(Grozījumi ar 2013. gada 9. decembra Saistošiem noteikumiem Nr. 30) 

 (Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

 



25. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt personas apbedīšanu, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz:  
      25.1.Iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušās personas 
apbedīšanu. 
      25.2.Miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). 
      25.3.Gadījumā, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Nīcas novada 
administratīvajā teritorijā un neviena persona nav uzņēmusies tā apbedīšanu, mirušās 
personas apbedīšanu organizē Sociālais dienests, apmaksājot ar apbedīšanu saistītos 
izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana, apbedīšanas pakalpojumus u.c.).  
            25.3.1. Apbedīšanas izdevumus pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar norēķina 
dokumentiem.  

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

 

VI.1 Pabalsts bērnu ēdināšanai 

 

25.1 Nīcas novada dome atmaksā ēdināšanas izdevumus bērniem no ģimenēm, kurās vecāku 

apgādībā ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, 

gadījumā, ja bērni apmeklē skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi Nīcas novadā. 

25.2 Ēdināšanas izdevumus atmaksā pamatojoties uz vecāka/aizbildņa personīgu 

iesniegumu, neizvērtējot ģimenes ienākumus. 

25.3 Ēdināšanas izdevumu apmēru nosaka atbilstoši Nīcas novada domes lēmumiem un/vai 

rīkojumiem par ēdināšanas izmaksām. 

25.4 Ēdināšanas izdevumu apmaksa veicama par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski 

izlietotajiem finanšu līdzekļiem par bērnu ēdināšanu. 

25.5 Ēdināšanas izdevumu atmaksa notiek veicot savstarpējos norēķinus ar pašvaldības 

iestādēm. 

(Grozījumi ar 2013. gada 30. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 16) 

 

      VI.2  Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos 
 

25.6 Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos (personu apliecinošu vai citu dokumentu 
saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai iespēju saņemt kādu no 
sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, pensionāra u.c.), vai arī attiecīgā 
dokumenta saņemšana var veicināt personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos, 
medikamentu iegādei, smagas slimības gadījumā u.c.) piešķirams personai (ģimenei) līdz   
100,- euro apmērā. 
25.7 Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz iesniegums, klāt pievienojot apliecinošus       
dokumentus (rēķinu, izziņu, ārsta slēdzienu, kvītis, čekus, sociālā darbinieka atzinumu u.c.).   

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

 

VI.3  Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas 
 

25.8 Pabalsts 60,- euro apmērā ir vienreizējs un tiek piešķirts atgriežoties no ieslodzījuma      
  vietas, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Nīcas novada administratīvajā    
  teritorijā. 
25.9 Lai saņemtu pabalstu, personai: 

       25.91. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu.        



25.10 Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas, un tas tiek izmaksāts ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

 
VI.4  Aprūpes pabalsts 

 
25.11 Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Nīcas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem 
vientuļajiem pensionāriem (vecuma, invaliditātes pensijas saņēmējiem), kuriem nav pirmās 
pakāpes radinieku, un pensionāriem, kuriem objektīvu apstākļu dēļ (invaliditāte, zaudēti 
apgādnieki u.c.) pirmās pakāpes radinieki nespēj aprūpēt piederīgo personu. 
25.12  Lai saņemtu pabalstu, personai:   

                         25.121. Jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta vai speciālista izziņa. 
25.13 Pabalsts personai tiek piešķirts 30,- euro mēnesī. 
25.14 Ja vienā mājsaimniecībā dzīvo divas personas, kurām nepieciešams aprūpes pabalsts, to 
aprēķina uz katru personu 15,- euro mēnesī. 
25.15 Pabalstu piešķir vienu reizi gadā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

(Grozījumi ar 2018. gada 17. augusta Saistošiem noteikumiem Nr. 10) 

 
VII. Pārsūdzības kārtība 

 
26. Nīcas novada domes Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Nīcas novada domē 
atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktai kārtībai. 
 
27. Nīcas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa  likumā 
noteiktajā kārtībā. 

 
VIII. Saistošo noteikumu publicēšana 

 
28. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.  
   
  
PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                 A. PETERMANIS 
    


