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APSTIPRINĀTI
ar Babītes novada pašvaldības
domes 2017.gada 25.oktobrī
lēmumu (protokols Nr.14, 24.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2017.gada 25.oktobrī

Nr.17

Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā
stāvokļa izvērtēšanas
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252. pantu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28. un 29. punktu, Ministru
kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 43. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Babītes
novada iedzīvotājiem dažādos dzīves gadījumos.
2. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, to piešķiršanas kārtību un apmērus, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā lēmumu piešķirt vai atteikt pabalstu pieņem
Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk - dienests).
4. Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā pašvaldības administrācijas kasē vai pārskaitot
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, izņemot IX.
nodaļā noteiktajā gadījumā.
II Pabalstu veidi
5. Pabalstu veidi:
5.1. pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;
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5.2. pabalsts audžuģimenēm;
5.3. pabalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā pilngadību sasniegušam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
5.4. pabalsts par bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai bērnu, kurš slimo ar celiakiju;
5.5. pabalsts personai, kura slimo ar tuberkulozi
5.6. pabalsts ceļa izdevumiem;
5.7. pabalsts noteiktu vecumu sasniegušajām personām;
5.8. pabalsts politiski represētajām personām;
5.9. pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas;
5.10. pabalsts apbedīšanai.
III Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
6. Vienreizējs pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna
vajadzību nodrošināšanai, ja pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā.
7. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir ģimenēm, ja:
7.1. abu vecāku dzīvesvieta ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un
bērna piedzimšanas brīdī deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā
(turpmāk – Babītes novadā), kā arī jaundzimušais bērns deklarēts Babītes novadā;
7.2. viena vecāka dzīvesvieta ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas un
bērna piedzimšanas brīdī deklarēta Babītes novadā, kā arī jaundzimušais bērns
deklarēts Babītes novadā.
8. Pabalstu piešķir jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi
bērnu aizbildnībā, līdz bērns sasniedzis 12 mēnešu vecumu.
9. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas apliecības izsniegšanas
dienas.
10. Pabalsts noteikts:
10.1. EUR 215.00 apmērā par katru jaundzimušo bērnu ģimenē, kura atbilst šo
noteikumu 7.1. punkta nosacījumiem;
10.2. EUR 145.00 apmērā par katru jaundzimušo bērnu ģimenē, kura atbilst šo
noteikumu 7.2. punkta nosacījumiem.
11. Lai saņemtu pabalstu, dienestā jāiesniedz iesniegums, jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
IV Pabalsts audžuģimenēm
12. Pabalsts paredzēts audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra
iegādei.
13. Pabalstu izmaksā ģimenēm, kurās bērns ievietots ar Babītes novada Bāriņtiesas
lēmumu un ar kurām ir noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.
14. Audžuģimene dienestā iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai.
15. Ikmēneša pabalsts noteikts EUR 300.00 apmērā par katru bērnu.
16. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta ar brīdi, kad Babītes novada Bāriņtiesa lēmusi par
bērna izņemšanu no audžuģimenes.
17. Ja audžuģimene pabalstu nav pieprasījusi, tad pabalstu izmaksā par periodu no dienas,
kad Babītes novada Bāriņtiesa lēmusi par bērna ievietošanu audžuģimenē.
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V Pabalsts dzīvokļa jautājuma risināšanā pilngadību sasniegušam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
18. Pabalsts paredzēts kā sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk – iesniedzējs), ja Babītes novada
Bāriņtiesa lēmusi par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanos. Pabalsts saglabājams ne ilgāk
kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
19. Lai saņemtu pabalstu, iesniedzējs dienestā iesniedz iesniegumu, īrētās dzīvojamās
telpas īres līgumu un izdevumus apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas
lietošanu un pakalpojumiem.
20. Pabalsts tiek aprēķināts divas reizes gadā janvārī un jūlijā uz sešiem mēnešiem šādā
kārtībā:
20.1. par dzīvojamo telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) EUR
2.50 apmērā par 1 m2 mēnesī, bet ne vairāk kā par 40m2 īrējamās platības;
20.2. apkures izdevumu vai siltumenerģijas resursu apmaksai EUR 2.00 apmērā par 1
m2 īrējamās platības apsildīšanai, bet ne vairāk kā par 40m2;
20.3. par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ne vairāk kā EUR 6.55 mēnesī;
20.4. par elektroenerģiju ne vairāk kā EUR 15.15 mēnesī;
20.5. par pavardam izmantojamo gāzi ne vairāk kā EUR 5.00 mēnesī;
20.6. par sadzīves atkritumu savākšanu ne vairāk EUR 1.30 mēnesī.
21. Pabalsta izmaksa tiek veikta katru mēnesi.
22. Dienestam ir tiesības pārtraukt pabalsta izmaksu, ja tiek konstatēts, ka:
22.1. beidzies īres līgums;
22.2. īpašumā iegūta dzīvojamā platība.
VI Pabalsts par bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai bērnu, kurš slimo ar
celiakiju
23. Pabalsts paredzēts atbalstam ģimenei ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai bērnu,
kurš slimo ar celiakiju.
24. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā.
25. Pabalsta saņemšanai vecāks vai aizbildnis iesniedz dienestā iesniegumu un uzrāda
personas apliecinošu dokumentu.
26. Pabalsts noteikts EUR 75.00 apmērā.
27. Pabalsts tiek piešķirts, ja vismaz viens no vecākiem vai aizbildņiem un bērns deklarēts
Babītes novadā.
VII Pabalsts personai, kura slimo ar tuberkulozi
28. Pabalsts paredzēts tuberkulozes slimnieka atbalstam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu
ambulatoru ārstēšanos.
29. Pabalsts noteikts EUR 75.00 mēnesī.
30. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība:
30.1. pabalstu piešķir reizi mēnesī personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas
Babītes novadā vai pēdējā reģistrētā dzīvesvieta ir Babītes novadā;
30.2. pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz
iesniegums un izziņa no SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”
stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” par ambulatorās ārstēšanas
nepieciešamību un termiņu;
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30.3. pabalsta saņēmējam ik mēnesi jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa par ambulatoro
apmeklējumu un kārtējo pabalstu izmaksā proporcionāli iepriekšējā mēnesī
apmeklēto dienu skaitam.
31. Dienestam ir tiesības pārtraukt pabalsta izmaksu, ja tiek konstatēts, ka persona ir
pārtraukusi ārstniecības kursu vai nepilda ārsta norādījumus.
VIII Pabalsts ceļa izdevumiem
32. Pabalsts paredzēts valstī noteiktu pensijas vecumu sasniegušām nestrādājošām
personām un nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti, kā atbalsts ceļa
izdevumu segšanai.
33. Pabalsts noteikts EUR 50.00 apmērā.
34. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība:
34.1. pabalsts tiek piešķirts reizi gadā no iesnieguma iesniegšanas brīža, personām,
kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Babītes novadā;
34.2. pabalsta saņēmējam jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments.
35. Pabalstu nav tiesīgas saņemt personas, kuras atbilstoši valsts noteiktiem normatīviem
aktiem saņem braukšanas maksas atvieglojumus.
IX Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušajām personām
36. Pabalsts paredzēts noteiktu vecumu sasniegušo personu godināšanai.
37. Pabalsts noteikts:
37.1. EUR 50.00 apmērā personām 80, 85 gadu jubilejā;
37.2. EUR 80.00 apmērā personām 90 – 99 gadu jubilejā;
37.3. EUR 150.00 apmērā 100 un vairāk gadu jubilejā.
38. Pabalstu piešķir personām, kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Babītes novadā.
39. Dienests organizē personas sveikšanu un pabalsta izmaksu skaidrā naudā personas
dzimšanas mēnesī.
X Pabalsts politiski represētajām personām
40. Vienreizējs pabalsts paredzēts politiski represētām personām Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienā.
41. Pabalsts noteikts EUR 75.00 apmērā.
42. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība:
42.1. pabalsts tiek piešķirts reizi kalendārajā gadā no 1.novembra līdz 31.decembrim,
politiski represētām personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Babītes novadā
līdz kārtējā gada 31. oktobrim;
42.2. pabalsta saņēmējam jāuzrāda politiski represētas personas apliecība un personu
apliecinošs dokuments.
XI Pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas
43. Vienreizējs pabalsts paredzēts personas integrēšanai sabiedrībā pēc atbrīvošanās no
soda izciešanas vietas.
44. Pabalsts noteikts EUR 50.00 apmērā.
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45. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz dienestā iesniegumu, uzrāda izziņu par
atbrīvošanos no soda izciešanas vietas un personu apliecinošu dokumentu. Pabalstu var
saņemt viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas, ja personas
deklarētā dzīvesvieta vai pēdējā reģistrētā dzīvesvieta ir Babītes novadā.
XII Pabalsts apbedīšanai
46. Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu segšanai.
47. Pabalsts noteikts EUR 150.00 apmērā.
48. Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Babītes
novadā.
49. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.
50. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu, dienestā
jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
XIII Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
51. Dienesta lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē.
52. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
XIV Noslēguma jautājumi
53. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Babītes novada pašvaldības
26.09.2012. saistošie noteikumi Nr.19 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”.
54. 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.17 „Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” paskaidrojuma raksts
20.12.2017.
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nr.17
Norādāmā informācija
1.1. Tiesības izdot šos saistošos noteikumus piešķir likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252.pants,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28. un
29.punkts, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punkts.
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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
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

1.2. Saistošie noteikumu pabalstu mērķis ir sniegt materiālu
atbalstu Babītes novada iedzīvotājiem dažādos dzīves
gadījumos.
2.1. Šie saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir radīt vienotu normatīvo
regulējumu pašvaldības pabalstu piešķiršanā konkrētām
personu kategorijām Babītes novadā.
2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta
kārtība, kādā tiks piešķirti konkrēti pašvaldības pabalsti bez
materiālā stāvokļa izvērtēšanas, noteikts šo pabalstu apmērs
un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība.
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 izlietot pabalstiem 1.6% no pašvaldības budžeta.
2018.gadā paredzēts izlietot pabalstiem 3.5% no
pašvaldības budžeta.
Nav attiecināms

Pabalsta saņēmējam jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments, jāiesniedz iesniegums ar pamatojumu
palīdzības nepieciešamībai un vajadzību apliecinoši
dokumenti.
Nav attiecināms

Andrejs Ence
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