
1 
 

 

Latvijas Republika 
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Alojā  

 

Saistošie noteikumi Nr. 12 

 

 

2017. gada 26. oktobrī 

APSTIPRINĀTI 

        ar Alojas novada domes 

2017. gada 26. oktobra sēdes 

lēmumu Nr. 455 (protokols Nr. 19 6#) 

 
precizēti 30.11.2017. 

lēmums Nr. 544 (protokols Nr.20 36#) 

 

Par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtību un apmēru  

Alojas novada pašvaldībā 

 

     

Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma” 35. panta otro daļu  

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtību 

un apmēru Alojas novada pašvaldībā. 

2. Pabalsts krīzes situācijā ir pašvaldības nodrošināta materiāla un cita veida palīdzība, 

kuru, ņemot vērā stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu radīto 

zaudējumu sekas vai sociālajai rehabilitācijai un sociālās situācijas uzlabošanai 

nepieciešamos izdevumus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir 

ģimenei (personai). 

3. Par krīzes situāciju, šo saistošo noteikumu izpratnē, tiek uzskatīta situācija, 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. 

4. Par katastrofu, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tiek uzskatītas: 

4.1. dabas katastrofas – pali, plūdi, ledus sastrēgumi, lietusgāzes, krusa, vētras, 

viesuļi u.c.; 

4.2. cilvēku izraisītās katastrofas – ugunsgrēki, sprādzieni, transporta avārijas, 

ēku un būvju sabrukšana u.c. 
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5. Par citiem no ģimenes (personas) gribas neatkarīgiem apstākļiem, atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, tiek uzskatītas zādzības, smaga saslimšana, ilgstoša ārstēšanās 

u.c. 

6. Pabalsta krīzes situācijā mērķis ir novērst vai mazināt krīzes situācijas izraisītās 

negatīvās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos 

sabiedrībā. 

 

II. Vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtība 

 

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā ir pabalsta pieprasītājam – 

personai (ģimenei), kuras mājsaimniecība ir cietusi katastrofas vai citu no personas 

gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kā rezultātā persona (personas ģimene) nespēj 

nodrošināt pamatvajadzības. 

8. Tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā ir personām, kuras dzīvesvietu deklarējušas 

Alojas novada administratīvajā teritorijā. 

9. Vienreizēja pabalsta krīzes situācijā, kas radusies dabas katastrofas vai cilvēku 

izraisītās katastrofas rezultātā, piešķiršanai prasītajs 1 mēneša laikā no krīzes 

situācijas rašanās dienas Alojas novada domes sociālajā dienestā iesniedz: 

9.1. iesniegumu par zaudējumu atlīdzības pieprasījumu ar pamatojumu materiālo 

līdzekļu trūkumam, kas liedz apmierināt personas (ģimenes) pamatvajadzības; 

9.2. valsts institūciju (Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

u.c.) izdotu aktu par to, ka zaudējumi objektam radušies katastrofas rezultātā, 

zaudējumu novērtējumu (EUR) un apmēru; 

9.3. apdrošināšanas sabiedrības lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai 

tās noraidīšanu. 

10. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (ilgstoša slimība, zādzība u.c.), kas radusies citu 

no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, piešķir, izvērtējot personas (ģimenes) 

individuālās vajadzības un sociālo situāciju un, pieņemot lēmumu par personas 

(ģimenes) krīzes situāciju, kā arī, izstrādājot sociālās rehabilitācijas plānu, paredzot 

un pamatojot rehabilitācijas mērķa sasniegšanai, nepieciešamo pabalsta krīzes 

situācijā apmēru. 

11. 10. punktā minētā pabalsta pieprasītājs Alojas novada domes sociālajā dienestā 

iesniedz: 

11.1. iesniegumu, norādot problēmu, vēlamo situācijas risinājumu un nepieciešamā 

pabalsta apmēru; 

11.2. krīzes situācijas apliecinošus dokumentus (ģimenes ārsta izraksts, ārstējošā 

ārsta izraksts, Valsts policijas apliecinājums par zādzību u.tml.). 

12. Iesniedzot iesniegumu, pabalsta pieprasītājs Alojas novada sociālajam dienestam dod 

atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni 

(personu). 

13. Alojas novada sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt citus situācijas izvērtēšanai 

nepieciešamos dokumentus, ja nepieciešamos faktus un apstākļus nav iespējams 

noskaidrot tam pieejamos valsts un pašvaldības reģistros. 

14. Atzinumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Alojas novada 

domes Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komiteja, 

kuru iesniedz sociālā dienesta vadītājam administratīvā akta izdošanai. 

 

III.  Vienreizēja pabalsta krīzes situācijā apmērs 

 

15. Vienreizēja pabalsta krīzes situācijā, kas radusies dabas katastrofas vai cilvēku 

izraisītās katastrofas rezultātā, apmērs ir līdz EUR 430,00 vienai personai (ģimenei), 
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neizvērtējot tās materiālo stāvokli, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu 

radīto zaudējumu sekas. 

16. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā personai (ģimenei) piešķir sekojošā apmērā: 

16.1. 15 % no maksimālā pabalsta apmēra, ja personai (ģimenei) radīto zaudējumu 

novērtējums ir līdz EUR 430,00; 

16.2. 30% no maksimālā pabalsta apmēra, ja personai (ģimenei) radīto zaudējumu 

novērtējums ir no EUR 400,00 līdz EUR 1500,00; 

16.3. 50% no maksimālā pabalsta apmēra, ja personai (ģimenei) radīto zaudējumu 

novērtējums ir no EUR 1500,00 līdz EUR 3000,00; 

16.4. 75% no maksimālā pabalsta apmēra, ja personai (ģimenei) radīto zaudējumu 

novērtējums ir no EUR 3001,00 līdz EUR 5000,00; 

16.5. 100% no maksimālā pabalsta apmēra, ja personai (ģimenei) radīto zaudējumu 

novērtējums ir EUR 5001,00 un vairāk. 

17. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts 50% apmērā no 3.1. punktā 

noteiktās summas, ja krīzes situācijā iznīcinātas, vai bojātas mantiskās vērtības, kuras 

personai (ģimenei) atbilstoši normatīvo aktu prasībām bija iespējams apdrošināt, bet 

pabalsta pieprasītājs nav to veicis. 

18. Vienreizēja pabalsta krīzes situācijā, kas radusies citu no personas gribas neatkarīgu 

apstākļu dēļ, apmērs ir līdz EUR 150,00 vienai ģimenei (personai). Pabalsta apmērs 

tiek noteikts, ņemot vērā dokumentāli pamatotu nepieciešamo līdzekļu apjomu 

pamatvajadzību nodrošināšanai (pakalpojumi, preču izmaksas u.c.). 

 

IV. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu krīzes 

situācijā vai atteikumu to piešķirt, Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā paziņo personai, 

kura pieprasījusi iepriekš minēto pabalstu; 

20. Noteikumu 19. punktā minētos Sociālā dienesta lēmumus vai faktisko rīcību, 

personas var apstrīdēt Alojas novada Administratīvo aktu strīdu komisijā, Jūras ielā 13, 

Alojā, Alojas novadā. 

21. Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.  

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

22. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Alojas Novada Vēstis”.  

23. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 29.01.2014. Alojas novada domes 

Nolikums “Par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas kārtību un apmēru Alojas 

novada pašvaldībā”. 

  

 

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja  vietnieks   Māris Možvillo 
 


