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Kandavas novada domes 

sēdē 29.05.2008.
protokols Nr. 5  6.§

KANDAVAS NOVADA DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8

„Par pašvaldības pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem”

Izdoti pamatojoties uz 
LR likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu un 

15.panta pirmās daļas 4. un 6. punktu

 I  Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Daudzbērnu ģimene - šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras apgādībā atrodas 3 un 
vairāk bērni.
1.2. Nepilnā ģimene -   šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā bērnus  audzina viens  no  
vecākiem.
1.3.PA SPC – Pašvaldības aģentūra “Kandavas novada sociālās palīdzības centrs”.

II  Pabalsta veidi

2.1.  Pabalsts veselības uzlabošanai Kandavas novada iedzīvotājiem,  kas sasnieguši 
80, 90 un 100 gadu vecumu.

2.1.1. Pabalstu 80, 90 un 100 gadus sasniegušajiem veselības uzlabošanai izmaksā  mēnesī, 
kad  sasniegts  attiecīgais  vecums.  Izmaksu  veic  pamatojoties  uz  PA „Kandavas  novada 
sociālās palīdzības centrs” direktora lēmumu. Lēmumā jānorāda iedzīvotāja dzimšanas dati. 
Iedzīvotājam  pabalstu  izmaksā,  ja  viņš  vismaz  vienu  gadu  Kandavas  novada  teritorijā 
deklarējis savu dzīvesvietu.

2.1.2. Pabalsta  lielums  80  un  90  gadus  un  vairāk  par  100  gadiem  sasniegušajiem 
pensionāriem ir 10,00 Ls.

2.1.3. Pabalsta lielums 100 gadus sasniegušajiem pensionāriem ir 100,00 Ls.
2.2. Pabalsts pensionāriem un invalīdiem pirts apmeklēšanai.

  2.2.1.Pabalsts pirts apmeklējumam tiek piešķirts visiem Kandavas novadā pastāvīgi 
dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, kuriem vismaz vienu gadu deklarēta dzīves 



vieta  Kandavas  novada  teritorijā.  Pamatojoties  uz  šiem  noteikumiem,  pirti 
apmeklējot, jāuzrāda pensijas apliecība un izziņa par deklarēto dzīves vietu. 

          2.2.2.  Pirts apmeklējuma pabalsts – atlaide ir 50 % no cenas par apmeklējuma
          reizi.

2.2.3.Pabalstu  –  atlaidi  pirts  apmeklējumam  apmaksā  PA  „Kandavas  novada 
sociālās  palīdzības  centrs”   pēc  tam,  kad  pirts  pakalpojuma sniedzējs  iesniedzis 
rēķinu  kopā  ar  pakalpojuma  saņēmēju  sarakstu.  Sarakstā   norādīts  apmeklētāja 
vārds, uzvārds, personas kods un paraksts par pakalpojuma saņemšanu.

2.3. Brīvpusdienas izglītības iestāžu skolēniem.
2.3.1.  5-6 gadīgiem bērniem, kuri uzsākuši obligāto apmācību.

  2.3.2.  Daudzbērnu ģimeņu bērniem.
Lai daudzbērnu ģimeņu bērni saņemtu brīvpusdienas, vecāki skolā iesniedz iesniegumu. 
Brīvpusdienas piešķir atbilstoši nepilngadīgo bērnu skaitam ģimenē:

2.3.2.1. ja ģimenē ir 3 bērni, brīvpusdienas piešķir 1 bērnam;
               2.3.2.2. ja ģimenē ir  4 bērni, brīvpusdienas piešķir 2 bērniem;
               2.3.2.3. ja ģimenē ir  5 bērni, brīvpusdienas piešķir 3 bērniem;

2.3.2.4.  ja ģimenē ir  6 bērni, brīvpusdienas piešķir 4 bērniem;
2.3.2.5.  ja ģimenē ir  7 bērni, brīvpusdienas piešķir 5 bērniem;
2.3.2.6.  ja ģimenē ir  8 bērni, brīvpusdienas piešķir 6 bērniem;
2.3.2.7.  ja ģimenē ir  9 bērni, brīvpusdienas piešķir 7 bērniem;
2.3.2.8.  ja ģimenē ir 10 bērni, brīvpusdienas piešķir 8 bērniem.

2.3.3.Nepilno ģimeņu bērniem.
Lai  brīvpusdienas  saņemtu  nepilno  ģimeņu  bērni,  vecāki  skolā  iesniedz  iesniegumu un 
uzrāda  PA „Kandavas  novada  sociālās  palīdzības  centrs”  izsniegtu  izziņu  par  ģimenes 
sastāvu.  Nepilnās  ģimenēs  brīvpusdienas  tiek  piešķirtas  visiem  apgādībā  esošajiem 
bērniem.
          2.3.4.Brīvpusdienas tiek piešķirtas līdz mācību gada beigām.
          2.3.5.  Izglītības  iestādes  divas  reizes  mācību  gadā  septembrī  un janvārī  līdz 

20.datumam iesniedz  PA „Kandavas  novada  sociālās  palīdzības  centrs”  skolēnu 
sarakstus, kuriem piešķiramas brīvpusdienas atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem.

       2.3.6.Norēķinus  ar  pakalpojuma  sniedzēju  par  sniegtajiem  ēdināšanas 
pakalpojumiem veic izglītības iestādes.

          2.3.7. Vecākiem ir pienākums informēt skolu, ja bērns to neapmeklē divas un vairāk 
dienas.

2.4. Jaungada paciņas maznodrošināto ģimeņu pirmskolas vecuma bērniem.
2.5. Jaungada paciņas  invalīdiem- Černobiļas katastrofā cietušajiem.

III Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

3.1.  Ja  persona  saņem  PA  „Kandavas  novada  sociālās  palīdzības  centrs”  lēmumu  par 
pabalsta atteikumu, tai ir tiesības :
     3.1.1. PA „Kandavas sociālās palīdzības centrs” lēmumu apstrīdēt Kandavas novada  
               domē;
     3.1. 2.Kandavas novada domes lēmumu pārsūdzēt  Administratīvajā rajona tiesā ( Rīgā, 
Antonijas ielā 6, LV- 1010 )

Kandavas novada domes priekšsēdētājs   ( personiskais paraksts)   A.Ķieģelis 
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