
Iesnieguma veidlapas ir pieejamas 

Salaspils novada Sociālajā dienestā un 

Apmeklētāju apkalpošanas centrā, kā arī 

Sociālā dienesta mājaslapā 

www.salaspilssd.lv, sadaļā “Sociālie 

pabalsti” un domes mājaslapā 

www.salaspils.lv, sadaļā “Pārvalde, 

iedaļā- Pakalpojumu saraksts”. 

Iesniegumu var iesniegt Salaspils novada 

Sociālajā dienestā (Kalnu ielā 2, Salaspilī) 

vai Apmeklētāju apkalpošanas centrā 

(Līvzemes ielā 8, Salaspilī). 

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, 

parakstot to atbilstoši iesnieguma likuma 

2.panta (3.) daļai, un nodrošinot 

noteikumos norādīto dokumentu 

iesniegšanu. 

e-pasti: socialais.dienests@salaspils.lv vai 

dome@salaspils.lv 

 

 

 

 

 

Šis buklets sastādīts pamatojoties uz Salaspils 

novada domes 29.08.2012. 

Saistošajiem noteikumiem Nr.28/2012 

“Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada 

iedzīvotājiem” 
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Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121, 
e-pasts: socialais.dienests@salaspils.lv  

Info tālr. 67976817, 27660524 
 
 

mājaslapa - www.salaspilssd.lv 
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Vienreizējie pabalsta veidi Salaspils 

novada iedzīvotājiem, kurus izmaksā, 

neizvērtējot pabalsta saņēmēja 

ienākumus un materiālo stāvokli. 

Tiesības saņemt neizvērtējamos pabalstus 

ir personām, kuras ir deklarējušas savu 

pamata dzīvesvietu Salaspils novada 

administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 

12 mēnešus pēc kārtas. 

!!  Izņemot Saistošo noteikumu Nr.28/2012 

“Neizvērtējamie pabalsti Salaspils 

novada iedzīvotājiem” noteiktos 

pabalstus: 

 jaundzimušā bērna aprūpei (vienam no 
bērna vecākiem (vismaz 3 mēnešus pirms 

bērna dzimšanas) un bērnam ir jābūt 
deklarētiem Salaspils novadā)  

 apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās 
personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne 

mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils 
novads) 

 

 Piešķirtos pabalstus izmaksā 

personai, veicot pārskaitījumu uz 

personas norēķinu kontu 

kredītiestādē vai saskaņā ar 

pašvaldības izpilddirektora rīkojumu 

organizē pabalstu piegādi personas 

dzīvesvietā, ja personai objektīvu 

apstākļu dēļ nav norēķinu konta 

kredītiestādē. 

 

http://www.salaspilssd.lv/
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Vienreizējie pabalsti Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro 

Jaundzimušā bērna aprūpei 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas 50 % apmērā no MK noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmēra; 215.00 

Apbedīšanas organizēšanai 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas 

dienas 

190.00  

Apbedīšanas izdevumu apmaksai trūcīgām un 

maznodrošinātam personām 

Nepārsniedzot no kopējiem faktiskajiem 

izdevumiem 494.00   

Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm 

(ja persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 

mēnešus) 

1 mēneša laikā 57.00  

Jubilejas pabalsts (80, 85, 90, 95 gadi) 6 mēnešu laikā pēc jubilejas 76.00  

Jubilejas pabalsts (100 un vairāk gadi) Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā personas 

dzīvesvietā, apsveicot personu tieši dzimšanas dienā 

190.00  

Mācību līdzekļu un apģērbu iegādei aizbildniecībā 

esošiem bērniem (kuri ir deklarēti, bet nav noteikts 

trūcīgs vai maznodrošināts statuss) 

Katru gadu no 1.augusta līdz 31. oktobrim 76.00  

Pabalsti, kurus izmaksā katru gadu, ja vienu reizi iesniegts iesniegums (persona uzraksta iesniegumu un turpmāk pabalstu 1 reizi gadā saņem uz iesniegumā 

norādīto kontu. Ja personai mainās bankas konta numurs, līdz norādītajam datumam jāiesniedz jauns iesniegums) 

Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas 

dalībniekiem 

Līdz 1. aprīlim  

(pabalstu izmaksā 26. aprīlī) 
76.00  

Politiski represētām personām Līdz 1. novembrim  

(pabalstu izmaksā 18. novembrī) 
190.00  

I un II grupas invalīdiem, valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta saņēmēji 

 

 

Līdz 20. novembrim  

(pabalstu izmaksā 3. decembrī) 

 

350.00 (I gr.) 

245.00 (II gr.) 

I grupas invalīdiem 190.00 

II grupas invalīdiem 85.00 

Invalīdiem kopš bērnības, līdz pilngadības 

sasniegšanai 

120.00 

Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām 

personām, kurām nav likumīgo apgādnieku 

Līdz 10. decembrim  

(pabalstu izmaksā uz Ziemassvētkiem) 
76.00 

Ikmēneša pabalsts aizgādņiem Iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni 57.00 

Ikmēneša pabalsts bērniem invalīdiem kopš 

bērnības, kuriem VDEĀK atzinums par īpašas 

kopšanas nepieciešamību 

 

 

Iesniedz vienu reizi 

 

 

20 % apmērā no MK noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmēra; 86.00 

Ikmēneša pabalsts sociālā nodrošinājuma 

pabalsta saņēmējiem ar I grupas invaliditāti 

 


