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Par vienreizējiem pabalstiem Alojas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar  

LR likumu „Par pašvaldībām”  

15.panta 1.daļas 7.punktu, 

43.panta 3.daļa 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vienreizējo pabalstu 

(turpmāk - pabalstu) veidus Alojas novadā, pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un 

to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus. 

 

II Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība 

 

2. Pabalstus piešķir vienreizēji ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu vismaz 

pēdējos 12 mēnešus ir deklarējušas Alojas novada administratīvajā teritorijā, kā arī ir 

sasniedzamas deklarētajā adresē, izņemot 26.punktā minētajos gadījumos. 

3. Pabalstus piešķir, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus. 

4. Pabalstus piešķir, pamatojoties uz iedzīvotāju reģistra datiem, Dzimtsarakstu 

nodaļas iesniegtiem sarakstiem un Sociālajā dienestā esošajiem datiem par 

ģimenēm/personām un citām šajos saistošajos noteikumos minētajām personu 

grupām. 



 

III Vienreizējo pabalstu veidi 

 

5.  Vienreizējie pabalsti ir: 

5.1. Pabalsts dzimšanas dienās (sasniedzot 85, 90 un vairāk  gadu vecumu); 

5.2. Ziemassvētku pabalsts natūrā; 

5.3. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā; 

5.4. Pabalsts 50, 55, 60, 65 un vairāk gadu kāzu jubilejā; 

5.5. Pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem. 

 

IV Pabalsts dzimšanas dienās 

 

6. Pabalstu piešķir personām, kuras sasniegušas 85, 90 un vairāk gadu vecumu, 

pamatojoties uz iedzīvotāju reģistra datiem. 

7. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā, piegādājot to personas dzīvesvietā. 

8. Pabalstu piešķir personām kārtējā gada mēnesī, kurā persona sasniedz 85, 90 un 

vairāk gadu vecumu, sekojošā apmērā: 

8.1. 85 gadu vecumu sasniegušām personām – 20,00 EUR; 

8.2. 90 un vairāk gadu sasniegušām personām – 30,00 EUR; 

8.3. 100 gadus un vairāk sasniegušām personām – 150 EUR. 

 

V Ziemassvētku pabalsts 

 

9. Ziemassvētku pabalstu natūrā (Ziemassvētku paciņu veidā) piešķir, ja ir 

apmierināts pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un budžetā tam pietiek 

līdzekļu. 

10. Ziemassvētku pabalsts personām tiek piegādāts dzīvesvietā vai izsniegts svinīgos 

pasākumos (decembrī un janvārī). 

11. Ziemassvētku pabalstu piešķir: 

 11.1. personām no 85 gadu vecuma; 

 11.2. bērniem no piedzimšanas brīža līdz 10 gadu vecumam; 

 11.3. bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē;  

 11.4. Alojas novada administratīvā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 

personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā. 

12. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem 

un Sociālajā dienestā pieejamās informācijas. 

 

VI Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā 

 

13. Tiesības saņemt pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir vienam no vecākiem, 

adoptētājiem vai bērna ārpusģimenes aprūpi īstenojošai personai. 

14. Pabalsta apmērs ir 100,00 EUR  par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā 

dzīvesvieta ir Alojas novada administratīvajā teritorijā. 

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem saskaņā ar 

Dzimtsarakstu nodaļas iesniegto jaundzimušo sarakstu. 

16. Pabalstu izmaksā svinīgā pasākumā vai personas iesniegumā, kas iesniegts 6 

mēnešu laikā no bērna dzimšanas, norādītajā kārtībā. 



17. Pabalstu neizmaksā vecākiem, kuriem pārtrauktas aizgādības tiesības uz bērnu. 

18. Pabalsts netiek piešķirts: 

18.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm; 

18.2. ja bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē; 

18.3. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu saņemts citā pašvaldībā; 

18.4. gadījumos, ja nepastāv noteikumu 13. un 14.punktā minētie nosacījumi.  

 

VII  Pabalsts 50, 55, 60,65 un vairāk gadu kāzu jubilejā 

 

19. Pabalstu saņem Alojas novada administratīvajā teritorijā deklarētas personas, 

kuras ir vienā civillaulībā faktiski nodzīvojušas 50, 55, 60, 65 un vairāk gadus, 

pamatojoties uz Dzimtsarakstu nodaļas iesniegto sarakstu Sociālajā dienestā. 

20. Pabalstu laulātajam pārim izsniedz svinīgā sarīkojumā vienu reizi gadā. Ja laulātie 

objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties uz sarīkojumu, pabalsts tiek piegādāts 

dzīvesvietā. 

21. Pabalstu piešķir sekojošā apmērā: 

21.1. 50 gadu kāzu jubilejā (Zelta kāzas) – 80 EUR; 

21.2. 55 gadu kāzu jubilejā (Smaragda kāzas) – 100 EUR; 

21.3. 60 gadu kāzu jubilejā (Dzeltenā dimanta kāzas) – 120 EUR; 

21.4. 65 (Dimanta vainaga kāzas) un vairāk gadu kāzu jubilejā – 150 EUR. 

 

IIX Pabalsts politiski represētām personām un nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekiem 

 

22. Svētku pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām un 

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. 

23. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50,00 EUR. 

24. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī. Sociālais dienests nodrošina pabalsta 

izmaksas laika paziņošanu. 

25. Pabalsta saņēmējam jāuzrāda politiski represētās personas vai nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinoši dokumenti. 

26. Ja pabalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt sešus mēnešus 

no tiesību rašanās dienas, ja persona deklarējusi dzīvesvietu Alojas novadā līdz 

1.novembrim. 

27. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Alojas novada domes 

Sociālais dienests. 

 

IX Noslēguma jautājumi 

 

28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 2014.gada 29.janvāra 

Saistošie noteikumi Nr.2 „Par vienreizējiem pabalstiem Alojas novadā”. 

29. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. 

 

 

     Valdis Bārda  

Alojas novada domes priekšsēdētājs 


