
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

18.12.2013.  
 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2013. gada 18. decembra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 23, 16. punkts) 
precizēti 2014. gada 29. janvārī  

(domes sēdes protokols Nr. 1, 15. punkts) 
 

Grozīti ar Krustpils novada pašvaldības: 

2014.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem  Nr.2014/12  

2015.gada 16.decembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.2015/9 

2017.gada 19.jūlija saistošajiem  noteikumiem  Nr.2017/7 

2017.gada 15.novembra saistošajiem  noteikumiem  Nr.2017/12 

2018.gada 23.maija saistošajiem  noteikumiem  Nr.2018/7 

2019.gada 20.februāra saistošajiem  noteikumiem  Nr.2019/1 

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 2013/42 

 „Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā” 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka Krustpils novada pašvaldības materiālā pabalsta veidus, to apmēru, 

saņemšanas kārtību un kārtību, kādā piešķirami un izmaksājami materiālie pabalsti. 

2. Tiesības saņemt pašvaldības materiālos pabalstus, neizvērtējot ienākumus, ir ģimenēm vai 

atsevišķi dzīvojošām personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Krustpils novada pašvaldībā 

(turpmāk tekstā - klientiem). 

II. Materiālo pabalstu veidi 

3. Krustpils novada pašvaldība piešķir šādus materiālos pabalstus: 

3.1. Bērna piedzimšanas pabalsts 

3.2. Pabalsts bērna izglītībai 

3.3. Pabalsts politiski represētajām personām. 

3.4. Pabalsts personām, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas. 

3.5. Pabalsts bēru gadījumā 

3.6. Pabalsts dimanta kāzu jubilāriem 

3.7. Pabalsts zelta kāzu jubilāriem 

3.8. Pabalsts sudraba kāzu jubilāriem 

3.9. Pabalsts bērnu svētkos novada rīkotajā pasākumā 
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III. Bērna piedzimšanas pabalsts 

4. Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesīgi saņemt vecāki, kuri veic nepilngadīgā aprūpi un 

uzturēšanu. Ja vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības pār iepriekš dzimušajiem bērniem, 

tad pabalsta apmērs par jaundzimušo tiek aprēķināts kā pirmo bērnu.  

5. Pabalstu 285,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu ģimenē, par trešo 

bērnu – 356,00 EUR, par ceturto bērnu – 427 EUR, par piekto bērnu un nākamajiem – 499 

EUR, kura pirmreizēji deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā, ja abu 

vecāku pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Krustpils novadā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) 

pēdējos mēnešus.  

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 16.12.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.2015/9)  

6. Pabalstu 214,00 EUR apmērā piešķir par pirmo un otro jaundzimušo bērnu ģimenē, par trešo 

bērnu – 285,00 EUR, par ceturto bērnu – 356 EUR, par piekto bērnu un nākamajiem – 427 

EUR, kura pirmreizēji deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Krustpils novada pašvaldībā, ja viena 

vecāka pastāvīgā dzīvesvieta deklarēta Krustpils novadā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) 

pēdējos mēnešus. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 16.12.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.2015/9)  

7. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu 

vecumam, un ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem. 

8. Pabalsts pieprasāms četru mēnešu laikā no bērna dzimšanas, pamatojoties uz iesniegumu vai 

bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu, vai tiesas spriedumu par adopcijas 

apstiprināšanu. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 19.07.2017. saistošajiem noteikumiem  Nr.2017/7) 

9. Piešķirto pabalstu izmaksā skaidrā naudā Krustpils novada vai pagasta pārvaldes (turpmāk 

tekstā - Pārvalde) kasē vai ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja kontā.  

10. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk nekā septiņas 

diennaktis, kā arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā. 
 

IV. Pabalsts bērna izglītībai 

11. Tiesības saņemt pabalstu bērna izglītībai ir to ģimeņu bērniem, kuri jaunajā mācību gadā 

uzsāk mācības pirmo reizi 1. klasē. 

12. Pabalsts tiek piešķirts 100,00 EUR apmērā no 1. augusta līdz 30. oktobrim, iesniedzot 

iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem  Nr.2019/1) 

12.1 (Svītrots ar Krustpils novada pašvaldības 15.11.2017. saistošajiem noteikumiem  Nr.2017/12)  

12.2 Pabalsts 25,00 EUR apmērā tiek piešķirts katram ar Krustpils novada bāriņtiesas lēmumu 

audžuģimenē ievietotam bērnam vai bērnam, kuram ir nodibināta aizbildnība, vecumā no 5 līdz 

18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/9, Nr. 2018/7 un Nr.2019/1) 

 

12.3 Pabalsts 25,00 EUR apmērā tiek piešķirts katram daudzbērnu ģimenes bērnam vecumā no 5 

līdz 18 gadiem, uzsākot jauno mācību gadu un uzrādot izglītības iestādes izziņu. 

(Krustpils novada pašvaldības 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 2018/7 redakcijā) 
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13. Pabalstu politiski represētajām personām piešķir 2 (divas) reizes gadā martā un novembrī 

75,00 EUR apmērā katrā reizē, pamatojoties uz Krustpils novada Sociālā dienesta iesniegtu 

sarakstu.  

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 16.12.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.2015/9)  

14. Piešķirto materiālo pabalstu izmaksā skaidrā naudā Krustpils novada pagasta pārvaldes 

(turpmāk tekstā - Pārvalde) kasē vai ar pārskaitījumu klienta kontā. 

VI. Pabalsta personām, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas, saņemšanas kārtība 

15. Pabalstu personām, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas, izņemot 

personas, kuras izcietušas īslaicīgas brīvības atņemšanas sodu, piešķir 60,00 EUR apmērā, 

pamatojoties uz personas iesniegumu un izziņas kopiju (uzrādot oriģinālu) par atbrīvošanu no 

ieslodzījuma vietas, ja personas deklarētā pamata dzīvesvieta pirms apcietinājuma bija 

Krustpils novada pašvaldība. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības  saistošajiem noteikumiem  Nr. 2015/9 un Nr. 2019/1)  

16. Pabalstu pieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas. 

17. Piešķirto materiālo pabalstu izmaksā skaidrā naudā Krustpils novada vai pagasta pārvaldes 

(turpmāk tekstā - Pārvalde) kasē vai ar pārskaitījumu personas kontā. 

 

VII. Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas kārtība un apmērs 

18. Pabalstu bēru gadījumā piešķir, ja nav tiesību uz citu valstī noteikto apbedīšanas pabalstu vai 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 

pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu. 

19. Pabalstu bēru gadījumā piešķir personas apbedīšanai, kuras dzīvesvieta pirms nāves bija 

deklarēta Krustpils novada pašvaldībā. 

20. Pabalsta bēru gadījumā piešķiršanas pamats ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

lēmums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu un personas 

iesniegums, kura uzņēmusies apbedīšanu. 

21. Pašvaldības noteiktais pabalsts bēru gadījumā, ja mirušajai personai nebija tiesību uz valstī 

noteikto apbedīšanas pabalstu, ir 430,00 EUR. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 16.12.2015. saistošajiem noteikumiem  Nr.2015/9) 

22. Pabalsta apmērs bēru gadījumos, kad valsts piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 

pašvaldības noteikto pabalstu bēru gadījumā, aprēķina kā starpību starp pašvaldības noteikto 

pabalstu bēru gadījumā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtā apbedīšanas 

pabalsta apmēru. 

22.1 Pabalsts apbedīšanai 600,00 EUR apmērā, tiek piešķirts personai, kura uzņēmusies 

pašvaldības teritorijā deklarēta vientuļa iedzīvotāja apbedīšanu viņa nāves gadījumā, ja mirusī 

persona nestrādāja algotu darbu, netika saņēmusi pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. 

(Krustpils novada pašvaldības 19.07.2017. saistošo noteikumu  Nr.2017/7 redakcijā) 

23. Piešķirto pabalstu bēru gadījumā izmaksā skaidrā naudā Krustpils novada vai pagasta 

pārvaldes (turpmāk tekstā - Pārvalde) kasē vai ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja kontā. 

VIII. Pabalsts dimanta kāzu jubilāriem 

24. Pabalsts tiek piešķirts laulātam pārim, kurš laulībā nodzīvojis 60 gadus. 

25. Pabalsta apmērs ir 90,00 EUR. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajiem noteikumiem  Nr.2014/12)  
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IX. Pabalsts zelta kāzu jubilāriem 

26. Pabalsts tiek piešķirts laulātam pārim, kurš laulībā nodzīvojis 50 gadus. 

27. Pabalsta apmērs ir 75,00 EUR. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajiem noteikumiem  Nr.2014/12)  

 

X. Pabalsts sudraba kāzu jubilāriem 

28. Pabalsts tiek piešķirts laulātam pārim, kurš laulībā nodzīvojis 25 gadus un piedalās Krustpils 

novada rīkotajā “Stipro ģimeņu godināšanas pasākumā.  

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajiem noteikumiem  Nr.2014/12)  

29. Pabalsta apmērs ir 40,00 EUR. 

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajiem noteikumiem  Nr.2014/12)  

 

XI. Pabalsts bērnu svētkos novada rīkotajā pasākumā 

30. Piešķirt vienreizēju pabalstu bērniem vecumā no 1 (viena) līdz 2 ( diviem) gadiem.  

31. Pabalsta apmērs ir 40,00 EUR.  

(Grozīts ar Krustpils novada pašvaldības 17.12.2014. saistošajiem noteikumiem  Nr.2014/12) 

XII. Lēmuma pieņemšana un rīkojuma sagatavošanas kārtība 

32. Saistošo noteikumu 3., 4., 5., 6 un 7. nodaļā paredzētā pabalsta piešķiršanai lēmumu pieņem 

Krustpils novada Sociālais dienests. 

33. Saistošo noteikumu 8., 9.,10. un 11. nodaļā paredzēto pabalstu piešķiršanai Dzimtsarakstu 

nodaļa apkopo informāciju, un pabalstu izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības 

izpilddirektora apstiprinātu sarakstu un rīkojumu. 

 

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

34. Krustpils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Krustpils novada domē 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

35. Krustpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Atmodas ielā 

19, Jelgava, LV- 3001) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

XIV. Noslēguma jautājumi 

36. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

37. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Krustpils novada pašvaldības 2012. gada 

22. februāra saistošie noteikumi Nr. 2012/4 „Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada 

pašvaldībā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       G.Kalve 


