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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
25.10.2017

Nr.16

Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un
piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 26.pantu, Ministru kabineta 17.06.2009.

noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 13 punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, piešķiršanas kārtību, pabalstu apmērus, kā
arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām) un citām iedzīvotāju grupām pēc ienākumu
izvērtēšanas.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu
uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
2.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai rēķina
oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds un personas
kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;
2.3. krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība;
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2.4. maznodrošināta ģimene (persona) – ģimene vai persona, kurai Babītes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā ir piešķirts maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss, un izsniegta noteikta parauga izziņa;
2.5. pabalsts – vienreizējs vai regulārs naudas izmaksas veids, ko pašvaldības
institūcija veic atbilstoši materiālo resursu novērtējumam ģimenēm (personām);
2.6. pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā
izglītība;
2.7. sociālā rehabilitācija — pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālo funkcionēšanas
spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā;
2.8. trūcīga ģimene (persona) – ģimene vai persona, kurai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk –
dienests) ir piešķīris trūcīgas ģimenes (personas) statusu un izsniedzis noteikta
parauga izziņu;
2.9. vientuļa persona - šo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir nestrādājošs
pensionārs vai invalīds bez apgādniekiem un ar kuru nav noslēgts uztura līgums.
3. Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā pašvaldības administrācijas kasē, vai pārskaitot
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
4. Pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras atrodas un dzīvesvietu
deklarējušas Babītes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Babītes novadā).
II Pabalstu veidi
5. Pabalstu veidi:
5.1. pabalsts krīzes situācijā;
5.2. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
5.3. pabalsti mājoklim;
5.4. pabalsts veselības aprūpei;
5.5. pabalsts neparedzētiem gadījumiem;
5.6. pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei;
5.7. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
5.8. pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs;
5.9. pabalsts pārtikas iegādei.
III Pabalstu piešķiršanas kārtība
6. Babītes novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) lemj par pabalstu piešķiršanu un
to apmēru apstiprinātā budžeta ietvaros un pilnvaro pašvaldības Sociālo dienestu
(turpmāk – dienests) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā lemt par V., VI. nodaļas 13.1.
punktā, VII., VIII., IX., XI un XII. nodaļās minēto pašvaldības pabalstu piešķiršanu.
7. Pabalstus piešķir, izvērtējot klienta iesniegumu par palīdzības nepieciešamību,
pievienotos izdevumus apliecinošus dokumentus un deklarāciju (izņemot krīzes
situāciju), nepieciešamības gadījumā veicot dzīvesvietas apsekošanu.
8. Izdevumus apliecinoši dokumenti iesniedzami dienestā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā
no izdevumu rašanās brīža.
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9. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ nokavēts 8. punktā noteiktais termiņš, dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu atbilstoši 7.punktā noteiktajam.
IV Pabalsts krīzes situācijā
10. Pabalstu piešķir ģimenei (personai) krīzes situācijas radīto seku pilnīgai vai daļējai
novēršanai. Dome lemj par pabalsta piešķiršanu un apmēru apstiprinātā budžeta
ietvaros.
V Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
11. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI) ir
naudas pabalsts, kuru piešķir ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu
pamatvajadzību nodrošināšanai, un kuras atzītas par trūcīgām un pilda līdzdarbības
pienākumus.
12. GMI līmeni, un kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams GMI, nosaka
Ministru kabineta noteikumi. GMI pabalsts izmaksājams līdz kārējā mēneša beigām.
VI Pabalsti mājoklim
13. Pabalsti mājoklim:
13.1. dzīvokļa pabalsts;
13.2. vienreizējs pabalsts mājokļa remontam;
13.3. vienreizējs pabalsts mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem.
14. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi apkures sezonā (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim), vai
arī pabalsts tiek piešķirts kā finansiāls atbalsts kurināmā iegādei (vienu reizi kalendārā
gadā):
14.1. ģimenei EUR 145.00 apmērā;
14.2. atsevišķi dzīvojošai personai EUR 215.00 apmērā;
14.3. sociālo dzīvokļu apmaksa tiek veikta saskaņā ar domes apstiprināto nolikumu „Par
sociālajiem dzīvokļiem” un iesniegto rēķinu no māju apsaimniekotājiem.
15. Pabalstu piešķir mājokļa īpašniekam vai īrniekam, uzrādot:
15.1. īres līgumu, vai nekustamā īpašuma īpašnieka apliecinājumu par dzīvojamās
platības izmantošanu;
15.2. komunālo maksājumu apliecinošu dokumentu par mājokli, kurā dzīvo
ģimene/persona un nav iespējams izpildīt 15.1. apakšpunkta nosacījumus.
16. Dienests var lemt par pabalsta piešķiršanu pēc dzīvesvietas apsekošanas un apstākļu
izvērtēšanas.
17. Vienreizēju pabalstu mājokļa remontam piešķir personas īrētas vai īpašumā esošas
dzīvojamās telpas un ar to funkcionāli saistīto telpu (virtuve, gaitenis, sanitārās telpas)
remontam gadījumos, kad pašvaldības Būvniecības kontroles daļas sastādītā telpu
apsekošanas aktā noteikts, ka telpās ir bojājumi, kas rada draudus personas veselībai
vai dzīvībai, un izmaksā šādā kārtībā:
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17.1. atbilstoši pašvaldības Plānošanas un arhitektūras daļā saskaņotai tāmei, bet ne
vairāk kā EUR 2135.00 apmērā;
17.2. divos maksājumos - 50% apmērā pirms remontdarbu uzsākšanas, atlikušo
maksājumu 50% apmērā pēc izlietojuma attaisnojošu dokumentu iesniegšanas, bet
ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc pirmā maksājuma saņemšanas.
18. Vienreizēju pabalstu mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem piešķir daļējai izdevumu
segšanai par dzīvojamās mājas pieslēgšanu pie pašvaldībai piederošajiem
maģistrālajiem inženiertīkliem (ūdensvads, kanalizācijas notekūdeņu cauruļvads), ES
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Babītes pagastā” ietvaros, pēc ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu noslēgšanas ar
pakalpojumu sniedzēju SIA „Babītes siltums” :
18.1. pabalsta apmērs noteikts EUR 25.00 par katru izbūvēto inženiertīklu
(ūdensvads, kanalizācijas notekūdeņu cauruļvads) metru, no pieslēguma vietas pie
maģistrālajiem inženiertīkliem līdz ievadam dzīvojamā ēkā;
18.2. iesniegumam par pabalsta saņemšanu jāpievieno SIA „Babītes siltums”
saskaņojums par pieslēguma nodrošināšanai izbūvēto tīklu garumu.
19. Minētos pabalstus ir tiesīgas saņemt:
19.1. trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas);
19.2. daudzbērnu ģimenes, kuras ienākumi uz personu mēnesī nepārsniedz attiecīgā
gada 1.janvārī valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.
19.3. ģimenes (personas), kuras objektīvu iemeslu (zaudēts bezdarbnieka statuss,
īpašumiem noteikts aizliegums u.c.) dēļ nevar saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu un ja ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz EUR 75.00;
19.4. vientuļa persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 75% no attiecīgā gada
1.janvārī valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.
VII Pabalsts veselības aprūpei
20. Pabaltu piešķir personai:
20.1. pacienta nodevu un citu medicīnisko pakalpojumu apmaksai kalendārajā gadā
līdz EUR 200.00 apmērā;
20.2. medikamentu apmaksai kalendārajā gadā līdz EUR 90.00 apmērā;
20.3. kurai noteikta invaliditāte speciālo/medicīnisko rehabilitācijas pakalpojumu (t.sk.,
logopēda, logoterapeita, reitterapijas u.c.) apmaksai kalendārajā gadā līdz EUR
110.00 apmērā.
21. Pabalstus ir tiesīgas saņemt:
21.1. trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas);
21.2. vientuļa persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 75% no attiecīgā gada
1.janvārī valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.
VIII Pabalsts neparedzētiem gadījumiem
22. Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
nodrošināšanai neparedzētu izdevumu rašanās gadījumos, sadzīves situāciju
risināšanai.
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23. Pabalsts ģimenēm (personām) kalendārajā gadā līdz EUR 75.00 apmērā.
24. Pabalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas).
IX Pabalsts mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei
25. Pabalstu piešķir personai, kura apgūst obligāto pirmsskolas izglītību no 5 gadu vecuma,
vispārējo vai profesionālo izglītību līdz 24 gadu vecumam.
26. Pabalsts mācību gadā līdz EUR 45.00 apmērā.
27. Papildus izdevumus apliecinošiem dokumentiem, dienestā jāiesniedz izglītības iestādes
izdota izziņa par personu, kura uzsākusi vai turpina mācības izglītības iestādē.
28. Pabalstu ir tiesīgas saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas).
X Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
29. Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā personai individuālās sociālās
rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības
traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
klienta dzīvē, nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Sociālā darba speciālists, pēc personas individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas,
izstrādā individuālās sociālās rehabilitācijas plānu.
30. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuru ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz
attiecīgā gada 1.janvārī valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai
personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nav deklarējušas savu dzīvesvietu Babītes
novadā, bet dzīvo un ir sasniedzamas Babītes novadā un šo personu pēdējā reģistrētā
dzīvesvieta ir Babītes novadā.
XI Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
izglītības iestādēs
31. Pabalstu piešķir pirmskolas un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu apmaksai pilnā apmērā atbilstoši ēdināšanas uzņēmuma rēķinam, vai
apmaksas čekam un izglītības iestādes izziņai par iestādes apmeklējumu.
32. Pabalstu piešķir:
32.1. trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai);
32.2. ģimenei, kura objektīvu iemeslu (zaudēts bezdarbnieka status, īpašumam
noteikts aizliegums u.c.) dēļ nevar saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 50%
no attiecīgā gada 1.janvārī valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
32.3. ģimenei, kura objektīvu iemeslu (zaudēts bezdarbnieka status, īpašumam
noteikts aizliegums u.c.) dēļ nav deklarējusi savu dzīvesvietu, bet atrodas un ir
sasniedzama Babītes novadā, bet šo personu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta ir Babītes
novads, un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 50% no
attiecīgā gada 1.janvārī valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

5

NORAKSTS
XII Pabalsts pārtikas iegādei
33. Pabalstu piešķir:
33.1. ģimenei (personai), kurai nav tiesību saņemt garantētā minimālā ienākuma
līmeņa (GMI) pabalstu, bet ienākumi uz vienu ģimenes locekli vai atsevišķi
dzīvojošu personu ir zemāki par Ministru kabineta noteikto GMI līmeni;
33.2. ģimenei (personai), kura objektīvu iemeslu dēļ nav deklarējusi savu dzīvesvietu
Babītes novadā, bet dzīvo un ir sasniedzama Babītes novadā un šo personu pēdējā
reģistrētā dzīvesvieta ir Babītes novadā, bet ienākumi uz personu nepārsniedz GMI
līmeni.
34. Pabalsta apmērs ģimenei (personai) EUR 50.00 apmērā un tas tiek piešķirts līdz trīs
reizēm kalendārajā gadā.
XIII Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
35. Dienesta lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē.
36. Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XIV Noslēguma jautājumi
37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Babītes novada pašvaldības
23.02.2011. saistošie noteikumi Nr.5 „ Par sociālo palīdzību trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām) Babītes novadā” un saistošie noteikumi Nr.7
„Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem”.
38. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar publicēšanas brīdi pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Babītes ziņas” vai laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze”
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Saistošo noteikumu Nr.16 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar
materiālā stāvokļa izvērtēšanu” paskaidrojuma raksts
20.12.2017.
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nr.16
Norādāmā informācija
1.1.Saistošie noteikumi noteiks Babītes novada pašvaldības
pabalstu veidus, piešķiršanas kārtību, pabalstu apmērus, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību;
1.2. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro,
ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 26.pantu, Ministru kabineta
17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.”
13.punktu.

6

NORAKSTS
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumu noteiktie pabalsti tiks paredzēti atbalsta
sniegšanai trūcīgām, maznodrošinātām un mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām,
kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas un ir sasniedzamas
Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī
ģimenēm (personām) kuras objektīvu iemeslu dēļ nav
deklarējušas dzīvesvietu, bet atrodas un ir sasniedzamas
Babītes novadā un šo personu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta
bija Babītes novads.
Babītes novada pašvaldības dome noteiks katram pabalstu
veidam noteiktu pabalstu apmēru. Pabalstu apmērs tika
izstrādāts ņemot vērā Sociālajam dienestam piešķirto
budžetu, pabalstu izmaksām 2017.gadam. 2017.gadā tika
ieplānots izlietots pabalstiem 1.6% no pašvaldības budžeta.
2018. gadā paredzēts izlietot pabalstiem 3.5% no pašvaldības
budžeta.
Atbalstot iedzīvotājus, tiks veicināta labklājība un apkārtējās
vides sakārtotība.
Pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
jāiesniedz Iztikas līdzekļu deklarācija, iesniegums ar
pamatojumu palīdzības nepieciešamībai un vajadzību
apliecinoši dokumenti.
Nav attiecināms.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence
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