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2010.gada maijs 
 

Cienījamie Vārkavas novada iedzīvotāji! 
Turpmāk Vārkavas novada domes informatīvais izdevums „Ozolupe” neiznāks ik mēnesi, kā tas bija ierasts, un 

ne tipogrāfijas izdevumā, bet gan tikai tajos gadījumos, kad novada domei būs svarīgi paziņojumi, kas skar ikvienu novada 
iedzīvotāju! Par novada aktualitātēm būs iespēja uzzināt rajona un Latgales reģiona preses izdevumos – „Novadniekā”, 
„Vietējā Latgales Avīzē”, arī „Latgales Laikā”, kā tas īpaši intensīvi norisinājās pēdējā pusgada laikā, kā arī Vārkavas 
novada domes mājas lapā www.varkava.lv. Pašreiz tiek sperti būtiski soļi Vārkavas novada mājas lapas uzlabošanā, 
pirmkārt, tiks iepirkta kvalitatīva programma jaunas mājas lapas izveidei un, otrkārt, tiks meklēti risinājumi, kā 
visveiksmīgāk uzlabot informācijas apriti, tādēļ aicinu būt pacietīgiem un tolerantiem un atgādinu, ka manos darba 
pienākumos neietilpst mājas lapas administrēšana.  

Vēlreiz aicinu ikvienu novada iedzīvotāju apzināties, cik svarīga ir informācijas plūsma mūsdienās, tādēļ lūdzu 
neslēpt sveci zem pūra un ikreiz paziņot, ja kādam svarīgam, nozīmīgam, interesantam, skaistam, neparastam notikumam 
nepieciešama publicitāte, jo, pirmkārt, ikviens šis notikums ir kāda vai kādu radīts, un cilvēkam sabiedrībā visvairāk 
nepieciešama atzinība un ievērība. Otrkārt, novada dzīvi veido ne tikai domes rīkotie pasākumi, tās lēmumi, projekti, 
noteikumi utt., bet gan ikviens no mums. Piemēram, aprīļa pēdējās dienās tika pārveidots un 1.maijā iesvētīts ļoti skaists 
krucifikss Vanagu pusē, par ko varētu tapt un šoreiz arī taps kaut neliels, bet tomēr, raksts. Tāpat minami daudzi līdzīgi 
gadījumi. Jums atliek vien piezvanīt vai uzrakstīt e-pastu, un viens liels darbs – sabiedrības informēšana – jums novelsies 
no pleciem! 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību un sapratni arī turpmāk, Maija Praņevska. 
 

 
Vārkavas novada dome un Sociālais dienests paziņo, ka ir veikti grozījumi Vārkavas novada domes noteikumos Nr. 9 „Par sociālās 

palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”. (Apstiprināti 2010.gada 23.februārī, publicēti marta „Ozolupē”.) 
  Jaunie noteikumi, kas lasāmi zemāk, stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas novada domes informatīvajā izdevumā „Ozolupe”. 

 
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9„PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

SNIEGŠANU VĀRKAVAS NOVADĀ” 
(Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 23.02.2010. lēmumu (protokols Nr.3/1).) 

 
I.Lietotie termini un to skaidrojums 

 
1.1. Sociālā palīdzība – naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
ģimenēm/personām, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 
1.2. Trūcīga ģimene – ģimene, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, pamatojoties uz Ministru kabineta 
03.03.2009. noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. 
1.3. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu līdz astoņpadsmit gadu vecumam. Ja bērns turpina 
mācības, tad līdz 24 gadu vecumam. 
1.4. Bārenis — bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem. 
1.5. Bez vecāku gādības palicis bērns — bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai  ilgstošas slimības dēļ nespēj 
realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.  
1.6.Audžuģimene — ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa 
ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē 
vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē. 
1.7.Aizbildnis- persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un 
interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās 
attiecībās. 
1.8.Dzīvokļu pabalsts- pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (kurināmā iegāde, apkure) segšanu. 
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1.9.Līdzdarbības pienākumi- ziņu sniegšana, personiskā ierašanās, pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai, pakļaušanās 
ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos. 
1.10.Klients- persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību. 

 
II. Vispārīgie jautājumi 

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 
 
2.1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā arī personām, kurām tas ir nepieciešams, lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

(Grozīts ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 
 
2.2. Šie noteikumi nosaka Vārkavas novada sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā - pabalsts) veidus un apmērus, 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par 
pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
2.3.Saskaņā ar Latvijas Republikas „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma ” 35.pantu, citi pabalsti tiek 
izmaksāti, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta 
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsts. 
2.4.Šie noteikumi ir saistoši visām personām Vārkavas novada administratīvajā teritorijā. 
2.5.Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā - Vārkavas 
novadā. 
2.6.Novada noteikto sociālās palīdzības pabalstu izmaksu organizē Vārkavas novada Sociālais dienests, kurš savā darbā 
ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
2.7.Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju saraksti nav publicējami. 
2.8.Novadā tiek iekārtota sociālās palīdzības saņēmēja lieta un to glabā 5 gadus. 
2.9. Par parādsaistībām 2009.gada 3.marta MK noteikumu Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 2.2. punkta izpratnē. 
2.9.1. Vērtējot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par 
parādsaistībām nav uzskatāms: 
2.9.1.1. kredīts viena nekustamā īpašuma iegādei ģimenei (personai), ja tā kopējā vērtība nepārsniedz 5000,-Ls apmēru; 
2.9.1.2.kredīti remontdarbu veikšanai (celtniecības, rekonstrukcijas, renovācijas u.c. darbiem), ja to kopējā vērtība 
nepārsniedz 2000,-Ls apmēru un tie iztērēti ģimenei (personai) piederošas dzīvojamās mājas vai dzīvokļa remontam, kurā 
šī ģimene faktiski uzturas. Šis noteikums nav piemērojams, ja ģimene (persona) īrē dzīvojamo platību vai ir saņēmusi to 
patapinājumā; 
2.9.1.3. kredīti mēbeļu iegādei ģimenei (personai), ja to kopējā vērtība nepārsniedz 1000,-Ls apmēru; 
2.9.1.4. kredīti viena ledusskapja, vienas veļas mazgājamās mašīnas, vienas mikroviļņu krāsns, vienas cepeškrāsns, vienas 
gāzes vai elektriskās plīts iegādei ģimenei (personai), ja to kopējā vērtība nepārsniedz 500,-Ls apmēru; 
2.9.2. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 2.9.1.1. – 2.9.1.4. apakšpunktā noteiktās lietas neatrodas šīs ģimenes (personas) 
faktiskā lietojumā vai arī remontdarbi nav veikti, tad attiecīgais parādsaistību izvērtēšanas nosacījums nav piemērojams. 
2.9.3. Par parādsaistībām nav uzskatāmi ģimenes (personas) naudas aizņēmumi par summu, kas nepārsniedz 180,-Ls 
apmēru, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav nodrošināti ar ķīlu, un neatkarīgi no tā, kādam mērķim tie saņemti, izņemot šo 
noteikumu 2.9.4.punktu. 
2.9.4.Par parādsaistībām nav uzskatāma tā aizņēmuma summas daļa, kuru persona ir iztērējusi parāda par dzīvokļa īri, 
apsaimniekošanas izdevumu vai komunālo pakalpojumu apmaksai, ja persona to pierāda. 
2.9.5. Par parādsaistībām nav uzskatāmas parādsaistības saskaņā ar galvojumu līgumiem, līdz parādsaistību iestāšanās 
brīdim (kredītiestādes pieprasījumam apmaksāt parādu galvenā parādnieka vietā). Par parādsaistībām, kuras iestājas pēc 
galvojuma līgumiem, nav uzskatāmas tās, kuru kopējā vērtība attiecīgi nepārsniedz šo noteikumu 2.9.1. un 2.9.3. punktā 
noteikto apmēru. 
2.9.6. Par parādsaistībām nav uzskatāmas saistības, kas rodas no: 
2.9.6.1. neatļautas darbības, tajā skaitā naudas sodi par administratīvajiem pārkāpumiem; 
2.9.6.2. personisku aizskārumu dēļ; 
2.9.6.3. trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, izņemot parādsaistības, kas rodas no netaisnas iedzīvošanās. 
2.10.Sociālo pabalstu kopējā summa ģimenei (personai), izņemot GMI nodrošinājuma pabalstu, dzīvokļa pabalstu, 
vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā un apbedīšanas pabalstu, nedrīkst pārsniegt Ls 200,00 gadā. 
 
2.11.Valsts noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi: 
2.11.1.Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk tekstā- GMI) nodrošināšanai. 
2.11.2. Dzīvokļu pabalsts. 
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2.11.3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 
2.11.4. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību. 
2.11.5. Atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalsts bērna uzturam. 
2.12. Pašvaldības noteiktie sociālās palīdzības pabalstu veidi: 
2.12.1. Pabalsti trūcīgām personām. 
2.12.2. Pabalsti maznodrošinātām personām. 
2.12.3. Pabalsti pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
2.12.4. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs. 
2.12.5. (Izslēgts ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 
2.12.6. Pabalsts aprūpei. 
2.12.7. (Izslēgts ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 
 

III. Pabalsta piešķiršanas kārtība 
 

3.1.Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem prasītājam Sociālajā 
dienestā jāiesniedz: 
3.1.1.rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības veidu; 
3.1.2.iztikas līdzekļu deklarācija(turpmāk tekstā- deklarācija), kā arī deklarācijā sniegtās ziņas apliecinoši dokumenti;  
3.1.3.pabalsta pieprasītājs iesniedz rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai preci, kas parāda izdevumu apmēru, 
iesniedzot dokumentu oriģinālu. 
3.2.Darba spējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas 
Nodarbinātības Valsts aģentūrā, izņemot gadījumus, ja persona ir: 
3.2.1.invalīds un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu; 
3.2.2.sieviete, kas atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā; 
3.2.3.viens no bērna invalīda vecākiem; 
3.2.4.jaunietis no 15 līdz 25 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs 
vai pilna laika studijās augstskolā. 
3.3.Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.  
3.4.Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod Sociālajam dienestam 
rakstisku atļauju iepazīties ar savu konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un 
īpašumiem, kā arī ar citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās 
informācijas patiesumu.  
3.5.Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm ( personām) pēc Sociālā dienesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības 
pienākumi. 
3.6.Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav citu 
termiņu, novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un lēmumu pieņem Sociālā dienesta komisijā.  
3.7.Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. 
3.8.Pabalsta atteikuma gadījumā Sociālais dienests lēmumu klientam paziņo rakstveidā, klientam saprotamā veidā, norādot 
atteikuma iemeslu, apstrīdēšanas termiņu un kārtību. 

 
VI. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

 
4.1.Novadā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis (turpmāk tekstā - GMI) vienai personai tiek piešķirts 
attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un GMI līmeni katru gadu nosaka Ministru kabinets. 
 4.2.Pensionāriem un personām ar invaliditāti noteikt GMI līmeni 90 latu apmērā. 
4.3.Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk- ģimene(persona)), kura atzīta par trūcīgu, atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm(personām) un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas 
uzlabošanā. 
4.4.GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 
4.5.Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar 
pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā). 
4.6.GMI pabalsta pieprasīšanas kārtība: 
4.6.1.lai saņemtu GMI pabalstu, pabalsta pieprasītājs, kura dzīvesvieta deklarēta Vārkavas novadā, Sociālajā dienestā 
iesniedz rakstisku iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju; 
4.6.2.iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieprasītājs var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu novērtēt atbilstību trūcīgās 
ģimenes(personas) statusam vai pēc trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanas. 
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V. Dzīvokļu pabalsts 
5.1.Pabalsts tiek piešķirts šādām grupām – daudzbērnu ģimenēm, kuras atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam, kā arī 
nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un 1. un 2.grupas invalīdiem, ja personai nav apgādnieku vai tie ir trūcīgas 
personas. 
5.2.Dzīvokļa pabalsts ietver apkures pabalstu.  
5.2.1.Pabalsta apmērs personai/ģimenei kurināmā iegādei (malkas, ogles u.c.) ir Ls 50,-vienreiz gadā. Pabalsts var tikt 
piešķirts kā mantisks pabalsts. 
 

VI. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
 
6.1.Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsnelaimes, plūdi, akūtas saslimšanas gadījumi vai iepriekš 
neparedzami apstākļi, avārijas situācijas novēršana u.c.), piešķir valstī noteiktās minimālās algas apjomā, 
pamatvajadzību nodrošināšanai vienai ģimenei(personai), neizvērtējot ģimenes(personas) ienākumus, bet ņemot vērā 
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 
6.2.Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.  
6.3.Pabalsts netiek piešķirts, ja konstatēts, ka ārkārtas situācija (ugunsnelaime u.c.), radusies ģimenes(personas) 
ļaunprātīgas darbības dēļ. 
 

VII. Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību 
 
76.1.Pabalstu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
7.2.Vienreizējo pabalstu sociālo garantiju nodrošināšanai piešķir neizvērtējot personas materiālo stāvokli. 
7.3.Pabalsta apmēri: 
7.3.1.pastāvīgas dzīves uzsākšanai, ne mazāk par divu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, izmaksā vienu reizi; 
7.3.2.sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Minētā pabalsta apmērs ir Ls 175,- (izmaksā vienu reizi vai par šo 
summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru); 
7.3.3.pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, valsts noteiktā sociālā pabalsta apjomā, (izmaksā katru mēnesi, ja bērns 
nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs tās audzēknis). 
 

VIII. Pabalsts audžuģimenēm 
 
8.1.Atlīdzību izmaksā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžu- 
ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē. 
8.2. Pabalsta apmēri: 
8.2.1.pabalsts bērna uzturam (ne mazāk par 27 latiem) – 50 Ls (izmaksā katru mēnesi); 
8.2.2.pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 20 Ls (izmaksā katru mēnesi). 

 
IX. Pabalsti trūcīgām personām 

 
9.1.Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm(personām), ja tās ienākumi uz ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas un kuras pilda līdzdarbības pienākumus. 
9.2. Pabalstu veidi:  
9.2.1.vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu un citu ar mācībām un audzināšanu saistītu izdevumu apmaksai, katram bērnam, 
nepārsniedzot Ls 10,- mācību gadā, par izmaksas veidu savstarpēji vienojoties; 
9.2.2.vienreizējs pabalsts daļējai medicīnas pakalpojumu apmaksai, palīglīdzekļu ( briļļu, lēcu, dzirdes aparātu u.c.), 
zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, nepārsniedzot Ls 45,- gadā, saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem 
dokumentiem. 
 

X. Pabalsti maznodrošinātām personām 
 
10.1.Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Vārkavas novadā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi 
pēdējo triju mēnešu laikā uz vienu ģimenes (personas) locekli nepārsniedz Ls 150,-. 
10.2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu maznodrošinātai ģimenei (personai) ir daļējai medicīnas pakalpojumu apmaksai, 
palīglīdzekļu (briļļu, lēcu, dzirdes aparātu u.c.), zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, nepārsniedzot Ls 45,- gadā, 
saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem. 
 

XI. Pabalsti pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
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11.1.Pensionāriem un invalīdiem, kopšanas līdzekļu (pamperu) iegādei, ja ienākumi personai nepārsniedz valstī noteiktās 
minimālās algas apjomu, ja personai nav apgādnieku vai tie ir trūcīgas personas. Iesniedzot ģimenes ārsta izziņu, pabalsta 
apmērs nepārsniedz Ls 80,- gadā. 
11.2.Pabalsts medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādes izdevumu daļējai apmaksai, zobārstniecības pakalpojumu- 
protezēšanas daļējai apmaksai, ja personas ienākumi nepārsniedz 180,-Ls , ja tai nav apgādnieku vai tie ir trūcīgas 
personas, nepārsniedzot Ls 50,- gadā, saskaņā ar iesniegtajiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem 
 

XII. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs 
 

12.1.Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai (turpmāk tekstā - brīvpusdienas) ir Vārkavas novadā 
dzīvesvietu deklarējušo ģimeņu (personu) bērniem, kuri mācās Vārkavas novada skolās un Vārkavas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 
12.2.Pabalsts tiek piešķirts ar Vārkavas novada Sociālā dienesta komisijas lēmumu, ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas 
statusam un kuru bērni iegūst pamatizglītību. 
12.3.Brīvpusdienas piešķir par katru mācību pusgadu līdz mācību pusgada beigām. 
12.4.Pabalstu bērna uzturam piešķir gadījumā, ja darbaspējīgie vecāki veic līdzdarbības pienākumus.  
 

XIII. Apbedīšanas pabalsts 
(Nodaļa izslēgta ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 

 
XIV. Pabalsts aprūpei 

14.1. Tiesības saņemt pabalstu ir: 
 14.1.1. pensijas vecuma personām, kuras vecuma, garīgo vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, un 
kurām nav likumīgu apgādnieku vai arī apgādnieki slimības vai smagas invaliditātes dēļ nespēj veikt šo pienākumu; 
 14.1.2. invalīdiem, kuri garīgo vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt, un kuriem nav likumīgu apgādnieku 
vai arī apgādnieki slimības vai smagas invaliditātes dēļ nespēj veikt šo pienākumu. 
 14.2. Pabalsta pieprasītājam vai tās pilnvarotai personai jāiesniedz sociālajam dienestam šādi dokumenti: 
 14.2.1. iesniegums; 
 14.2.2. invalīda apliecības kopija, ja personai noteikta invaliditāte; 
 14.2.3. pensionāra apliecības kopija, ja personai piešķirta vecuma pensija; 
14.2.4. ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli, aprūpes nepieciešamību un periodu, uz kuru aprūpe 
nepieciešama; 
14.2.5. ja nepieciešams, tad arī ģimenes ārsta atzinums par apgādnieka veselības stāvokli. 
14.3. Sociālais dienests apseko personas dzīves apstākļus, nosaka individuālās vajadzības, sagatavo lēmumprojektu par 
aprūpes nepieciešamību izskatīšanai. 
14.4. Aprūpes mājās nepieciešamību periodiski pārskata Sociālais dienests pastāvīgas aprūpes gadījumā 1 reizi gadā, 
pagaidu aprūpes gadījumā 1 reizi mēnesī. 
14.5. Pabalsts izmaksājams 1 reizi mēnesī, beidzoties tekošajam  mēnesim. 
14.6. Pabalsta apmērs par guļošām, kopjamām personām 25,- Ls; pārējiem 15,- Ls mēnesī. 
 

XV. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma 
(Nodaļa izslēgta ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 

 
XVI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 
16.1.Lēmumu par novada sociālās palīdzības piešķiršanu pieņem Vārkavas novada Sociālā dienesta komisija vismaz 5 
kompetentu darbinieku sastāvā. 
16.2.Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saņemt sociālo palīdzību vai neatbilst, vai nav 
izpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, sociālā palīdzība tiek atteikta.  
16.3.Ja ģimeni(personu) neapmierina Sociālā dienesta komisijas lēmums par tai piešķirto novada noteikto sociālo palīdzību 
vai Sociālā dienesta komisijas lēmums par atteikumu piešķirt novada noteikto sociālās palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt 
Vārkavas novada domē likumā noteiktajā kārtībā. 
16.4.Vārkavas novada dome izskata iesniegumus likumdošanā noteiktajā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona 
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
 

XVII. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai  
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17.1. Ja pabalsta pieprasītājs nepilda likumā „Par sociālo drošību” 5.nodaļā noteiktos līdzdarbības pienākumus, viņam var 
atteikt pabalstu pilnībā vai līdz pienākumu izpildīšanas brīdim. 
17.2.Atteikumu iemesli: 
17.2.1.ģimenes locekļi atsakās no līdzdarbības savas situācijas uzlabošanā, atsakās no medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās 
un rehabilitācijas pasākumiem, nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos; 
17.2.2.kāds no ģimenes (mājsaimniecības) locekļiem atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus; 
17.2.3.darbspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas Nodarbinātības Valsts aģentūrā; 
17.2.4.deklarācijā sniegtas nepatiesas ziņas; 
17.2.5.izvērtējot ienākumus, ģimene (persona) nav atzīta par trūcīgu. 
                     

XVIII. Noslēguma jautājumi 
(Nodaļas nosaukums grozīts ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.11.) 

 
18.1.Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
18.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas pagasta padomes Saistošie noteikumi Nr.8 un Vārkavas 
novada domes saistošie noteikumi Nr.20 un Nr.21. 
 

 
VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 : ”PAR PAPILDUS MATERIĀLO 

PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ” 
(Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 23.03.2010. lēmumu  (protokols Nr.6/4).) 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Šie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības papildus materiālās palīdzības veidus, to apmēru, saņemšanas 
kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir 
tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus. 
1.2. Tiesības saņemt pašvaldības papildus materiālo palīdzību ir personām, neizvērtējot ienākumus, ja viņu dzīvesvieta ir 
deklarēta Vārkavas novada pašvaldībā. 
 

II. Papildus materiālās palīdzības veidi 
 
2.1. Apbedīšanas pabalsts. 
2.2. Pabalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm. 
2.3. Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām. 
 

III. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs 
 

3.1. Vārkavas novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, 
kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru no Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts likumā „Valsts sociālo pabalstu likums” noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai 
piešķirtais pabalsts nesastāda Ls 200,00. 
3.2. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir Ls 200,00 un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim 
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 
3.3. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav 
apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar apbedīšanas sabiedrību par šī pakalpojuma 
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot Ls 200,00. 
3.4. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz: 
3.4.1. iesniegums; 
3.4.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 
3.4.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta 
piešķiršanas atteikumu. 
3.5. Piešķirto materiālo pabalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu, 
vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam. 
 

IV. Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm pabalsta 
piešķiršanas kārtība un apmērs 
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4.1. Vienreizējs pabalsts Vārkavas novada dzīvojošām personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm 
(dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei ) – Ls 25,- apmērā. 
4.2. Pabalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz: 
4.2.1. iesniegums; 
4.2.2. izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma; 
4.2.3. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija. 

 
V. Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām 

 
5.1. Pabalsts ugunsgrēkā cietušajai personai ir pabalsts mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās mājas vai kūts 
atjaunošanai.   
5.2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā māja vai 
palīgēka) ir Vārkavas novads. 
5.3. Pabalsts piešķirams kā kokmateriāli no pašvaldībai piederošā meža un tā apjoms ir līdz 10 m³ kokmateriālu. 
5.4. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz: 
5.4.1. iesniegums; 
5.4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts. 
5.5. Piešķirtos kokmateriālus, saskaņojot ar domi un ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību, par saviem līdzekļiem 
no pašvaldības meža izstrādā un izved persona, kurai piešķirts pabalsts.  
 

VI. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība 
 
6.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienesta komisija vismaz 5 kompetentu darbinieku sastāvā. 
6.2. Lēmumu par materiālā pabalsta piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikumu Dienesta darbinieki pieņem viena mēneša 
laikā no dienas, kad saņemts iesniegums. 
6.3. Lēmums par pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu. 
6.4. Lēmumu Dienestā izsniedz personai personīgi pret parakstu vai izsūta pa pastu. 
6.5. Dienesta lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, 
Upmalas pagastā, Vārkavas novadā, LV – 5335, lēmumā norādītajā termiņā. 
6.6. Vārkavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601. 
  

VII. Noslēguma jautājumi 
 
7. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 
 

 
27.aprīlī notika Vārkavas novada domes sēde. Tās būtiskākie lēmumi: 

1)atkārtoti uz 5 gadiem ievēlēt Vārkavas novada bāriņtiesu 5 locekļu sastāvā - par Vārkavas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju ievēlēt Ivetu Stivrišku, par bāriņtiesas loceklēm – Anitu Lazdāni, Helēnu Ērgli, Zinaīdu 
Maskalāni, Diānu Stuburi. Bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu atalgojums tiek noteikts saskaņā ar 
novada Darba samaksas nolikumu. 
2)Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības Ētikas kodeksu. 
3)Noteikt adresi Vārkavas pagasta „Pilišķu” ciema Pilskalna, Rozeskalna, Dovales ielām. (Sīkāks saraksts- sēdes 
protokolā.) 
4)Pieņemt saistošo noteikumu Nr.13 projektu „ Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu 
Vārkavas novadā”. (Skatīties zemāk.) 
5)Noteikt cenas par skolēnu uzturēšanos nometnēs visās novada skolās: ēdināšana- Ls 4 dienā, gulēšana skolā- 
Ls 1 dienā, gulēšana internātā – Ls 2 dienā. 
6) Apstiprināt novada skolu direktoru konsultatīvās padomes ieteikumu un, mācību gadu noslēdzot, apbalvot 
novada skolu skolēnus - katras skolas labākā klase būs pelnījusi vienas dienas ekskursiju, Gada skolēns- Ls 20, 
Gada sportists- Ls 20.  
Valsts olimpiāžu uzvarētāji : par 1.vietu - Ls 50, par 2.vietu - Ls 40, 3.vietu Ls – 30, par atzinību - Ls 20. 
Novada līmeņa olimpiādes uzvarētājus prēmēt skolu budžeta ietvaros: 1.vieta – Ls 5, 2.vieta-Ls 4, 3.vieta – Ls 3, 
4.vieta-Ls 3, atzinība – Ls 2. 
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VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 

„PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI MODIFICĒTO KULTŪRAUGU AUDZĒŠANU 

VĀRKAVAS NOVADĀ” 
Apstiprināti ar Vārkavas novada domes 2010. gada 27.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 8/7.§ (protokols Nr.8). 

(Šie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas novada domes informatīvajā izdevumā „Ozolupe”.) 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1.1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Vārkavas novadā.  

1.2. Saistošie noteikumi attiecas uz visu Vārkavas novada administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Upmalas pagasts, 
Vārkavas pagasts un Rožkalnu pagasts.   
 

II. Termiņš 
 
2.1.  Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir 10 gadi. 
2.2.  Aizlieguma termiņš skaitāms no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.  
  

III. Atbildība 
 
3.1.  Personas, kuras neievēro šos noteikumus un citus ģenētiski modificēto organismu apriti regulējošos normatīvos 
aktus, saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. 
3.2.  Atbildību par ģenētiski modificēto organismu aprites rezultātā radušos kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā 
arī par kaitējumu vai tiešiem kaitējuma draudiem videi, nosaka Vides aizsardzības likums un citi normatīvie akti. 
 

IV. Noslēguma jautājumi 
 
4.1. Pašvaldība par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus informē pašvaldības, kuru administratīvā 
teritorija robežojas ar Vārkavas novada administratīvo teritoriju, Zemkopības ministriju, Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, kā arī Valsts augu aizsardzības 
dienestu, kas minēto informāciju iekļauj ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā. 
4.2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 
Nepaliec mājās 

 12. maijā no plkst. 10.00 – 17.00 Vārkavas vidusskolas stadionā norisināsies Skolēnu sporta spēles vieglatlētikā. Sporta 
spēlēs tradicionālajās vieglatlētikas disciplīnās spēkiem mērosies skolēni no Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Aglonas un Vārkavas 

novadiem. 
 

 15. maijā plkst.12.00 Vārkavas vidusskolas stadionā notiks Vārkavas novada Soļošanas svētki. Tās būs individuālās 
sacensības - vīriešiem un jauniešiem būs jānosoļo 5 km gara distance; sievietēm, jaunietēm un vidējās vecuma grupas 

zēniem un meitenēm – 3 km, bet pašiem jaunākajiem dalībniekiem – 1 km.  
Soļošanas svētkos piedalīsies vairāki spēcīgākie Latvijas soļotāji, arī soļošanas veterāni. 

 

 22. maijā plkst.22.00 Rožkalnu KN balle, muzicēs grupa „Airi” no Līvāniem. Ieeja – Ls 2. 

 29. maijā Vārkavā Jauniešu diena, estrādes atklāšana un zaļumballe par brīvu! Muzicēs Arvīds no Preiļiem. 
(Sīkāka informācija par šiem pasākumiem būs atrodama afišās.) 

 

Mūžības balss 
 

No 24.marta līdz 10. maijam novadā reģistrēti 5 mūžībā aizgājušie: Vitālijs Čeirāns (22.08.1984.-
24.03.2010.), Lidija Korsiša (30.10.1934. - 05.04.2010.), Jānis Soms (22.02.1940.- 14.04.2010.), Marfa Sergejeva 
(27.08.1930.- 23.04.2010.), Jānis Brokovskis (09.07.1947. - 04.05.2010.) .Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem. 

 

 
Materiālus apkopoja un sagatavoja Maija Praņevska, mob.tālr. - 26611934, edrese - voguls@inbox.lv. 


