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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 30. martā                                               Nr.133 

     (protokols Nr. 8, 22 .§.) 

Par pabalsta piešķiršanu V. D. 
 

Izskatot V. D. 2022. gada 19. marta iesniegumu (reģ. ar Nr. SNP/22/1.2/1314), kurā iesniedzējs 

izteicis lūgumu piešķirt viņam ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā, dome konstatē: 

1) Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 151.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka tiesības 

saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk – pabalsts) ir personai, 

kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai 

pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā, savukārt minētā panta otrā 

daļas nosaka kritērijus pabalsta piešķiršanai  un nosaka, ka pabalstu pašvaldība piešķir, 

pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja 

persona atbilst visiem šādiem kritērijiem: 

a) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar 

likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu; 

b) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo 

apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams 

darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes 

institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā 

noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors); 

c) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam". 

2) V. D., atbilstoši pašvaldības personu (darbinieku) uzskaites lietā esošajiem dokumentiem ir 

bijis Gaujienas pagasta padomes priekšsēdētājs un algots Apes novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks: 

a) Gaujienas pagasta padomes priekšsēdētājs no 15.03.2001. līdz 21.03.2005. un no 

21.03.2005. līdz 30.06.2009.  

b) no 01.07.2009. līdz 28.06.2013. algots Apes novada domes priekšsēdētāja vietnieka 

izglītības jautājumos amatu. 

3) V. D. ir sasniedzis likumā noteikto vecumu (likuma “Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 

81. punkts noteic, ka šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai 

nepieciešamais vecums  no 2022.gada 1.janvāra ir 64 gadi un trīs mēneši); 

4) atbilstoši Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras 2021. gada 8. oktobra lēmumam Nr. 

21/2415191 “Par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu”, iesniedzējs pierādījis, ka nav uzskatāms 

par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";  

5) iesniedzējs saņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam". Iesniedzējs norādījis, ka bezdarbnieka statusu pārtrauks 2022. gada 31. martā. 

Izpildoties šim nosacījumam, iesniedzējs ir tiesīgs saņemt pabalstu ar 2022. gada 1. aprīli; 

6) personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri 

izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu. Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot 

likumā noteiktos noteikumus, atmaksājams pašvaldībai; 
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7) pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem pabalsta 

piešķiršanai, kā arī gadījumā, ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. 

Izvērtējot iepriekšminēto, dome secina, ka iesnieguma iesniedzējs atbilst Pašvaldības domes 

deputāta statusa likuma 151.panta pirmajā un otrajā daļa noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu ikmēneša 

pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 23. marta 

atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 

151.panta pirmo un otro daļu, likumu “Par valsts pensijām” Pārejas noteikumu 81. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, 

Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, 

Otārs Putrālis), "Pret" – 1 (Raivis Vizulis), "Atturas" – 1 (Ervīns Labanovskis), 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā bijušajai Alūksnes rajona 

Gaujienas pagasta padomes (padomes priekšsēdētājs) un Apes novada domes algotai 

amatpersonai (domes priekšsēdētāja vietnieks) V. D. sākot ar 2022.gada 1. aprīli. 

2. Pabalsta izmaksu V. D. izmaksāt, ieskaitot to pabalsta saņēmēja norādītajā bankas kontā. 

3. Pabalstu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu un izmaksu un valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu veikšanu, finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                          E. Avotiņš                   
 

 

https://likumi.lv/ta/id/38048-par-valsts-pensijam

