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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1/2021 

2021. gada 19. janvārī 

Apstiprināti 

ar Riebiņu novada domes 19.01.2021.  

sēdes lēmumu Nr. 6 (protokola Nr. 1) 

Precizēti 

ar Riebiņu novada domes 16.03.2021.  

sēdes lēmumu Nr. 9 (protokola Nr. 4) 

 

  

Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33 panta trešo 

daļu, 36. panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta 

pirmo daļu,  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 

26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2005. 

gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., ,30.,31., 311. punktiem 

 

Izdarīt Riebiņu novada domes 2018. gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “ Par 

Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”  (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

1.Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33 panta trešo daļu, 36. 

panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu,  

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26.jūnija 

noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. 

novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 27., ,30.,31., 311. punktiem”. 

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

 “2. Pabalstus piešķir maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām, krīzes situācijā 

nonākušajām personām, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Riebiņu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, audžuģimenēm, pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai 



bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi 

Riebiņu novada bāriņtiesa.”.  

3.Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “2.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts”; 

4. Izteikt  3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.1. mājsaimniecība, kura atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas aktiem ir noteikta 

par trūcīgu vai maznodrošinātu;”. 

5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:  

“4. Mājsaimniecības atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam tiek 

noteikta  saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

saņemšanu.”. 

6. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

“ 5. Maznodrošinātās mājsaimniecības  slieksnis  Riebiņu novadā ir noteikts 327 EUR pirmajai 

un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 EUR pārējām personām mājsaimniecībā  un  šo 

mājsaimniecību materiālā situācija tiek  izvērtēta saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 

17.decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.””. 

7. Svītrot 6.punktu. 

8. Svītrot 6.1. apakšpunktu. 

9. Svītrot 6.2. apakšpunktu. 

10. Svītrot 8.punkta otro teikumu.  

11. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:  

“9.Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.”. 

12.Svītrot 10.punktu. 

13. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:  

“11. Ja mājsaimniecība  atbilst trūcīgās vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, 

Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību 

statusam.”. 

14. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:  

“12. Trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības  statusu Sociālais dienests nepiešķir vai 

atceļ, ja jaunatklātie apstākļi par mājsaimniecības  ienākumiem ir tādi, kas liedz viņai tiesības 

saņemt attiecīgo statusu.”. 

15.Izteikt IV. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:  

“IV. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts”. 



16.Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:  

“17.Riebiņu novadā garantētais minimālais ienākumu slieksnis  atbilst valstī noteiktajam GMI 

slieksnim.” .  

17. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:  

“18. Piešķirot garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājsaimniecībai pabalstu izmaksā  

naudā.”.  

18. Svītrot 19.punktu. 

19. Svītrot 23.punktu. 

20. Svītrot 24.punktu. 

21. Svītrot 25.punktu. 

22. Izteikt VII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

  “VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai trūcīgo mājsaimniecību bērniem” 

23.  Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:  

“36. Pabalsts vispārizglītojošo skolu un pirmskolas izglītības iestādes trūcīgo mājsaimniecību 

bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai.”. 

 24. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:   

“37. Pabalsts tiek piešķirts ēdināšanas izdevumu segšanai laika periodā, kad mājsaimniecībai 

ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības  statuss.”.  

25. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā: 

 “38. Pabalsta apmērs atkarīgs no izglītības iestādes ēdināšanas izmaksām mēnesī uz bērnu, 

summa pa mēnešiem atšķiras. Vispārizglītojošo skolu un pirmskolas izglītības iestādes trūcīgo 

mājsaimniecību bērniem ēdināšanas izdevumi tiek segti 100% apmērā.”. 

26. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:  

“40. Pabalsta apmēri, ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumiem Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes beigšanās.”. 

27. Izteikt 40.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“40.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai –218,00  euro apmērā,  personām ar 

invaliditāti kopš bērnības – 327,00 euro apmērā;”. 

28.Izteikt 40.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“40.2.Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro 

apmērā;”. 

29. Izteikt 40.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“40.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 109,00 euro apmērā,  personām ar invaliditāti 

kopš bērnības – 163,00 euro mēnesī, ja bērns sekmīgi turpina mācības vispārējās vidējās, 

profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs.”. 



30. Izteikt 43.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“43.1. ikmēneša pabalsta apmērs bērna uzturam par bērnu līdz septiņu gadu vecumam ir 

215,00 euro, par bērnu no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir 258,00 

euro.”. 

 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 1/2021 

“Grozījumi  Riebiņu novada domes 2018.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

12/2018 “ Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” 

paskaidrojuma raksts 

 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz jaunu Ministra kabineta noteikumu sociālajā jomā 

stāšanos spēkā ar 2021.gada janvāri  t.i. ir veikti grozījumi Sociālo 

pakalpojum un sociālās palīdzības likumā un ir pieņemti jauni 

2020.gada 17.decembra  Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu 

un sociālās palīdzības saņemšanu, ir nepieciešams grozīt Riebiņu 

novada domes 2018.gada domes saistošos noteikumus Nr. 12/2018 

“Par Riebiņu novada pašvaldības palīdzības pabalstiem”, kā arī ir 

paredzētas izmaiņas sociālo garantiju apmēru izmaksās, saskaņā ar 

2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 857: 

“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes beigšanās” 

2.Īss projekta 

raksturojums 

Saistošo noteikumi ir grozīti saskaņā ar jaunajiem ministru 

kabineta noteikumiem- galvenokārt, trūcīgas personas/ģimenes 

termins vairs nepastāv, kā tas bija iepriekš, bet ir jauns termins- 

trūcīga vai maznodrošināta mājsaimniecība, kā arī mainīts 

garantētais minimālais ienākuma slieksnis un maznodrošinātās 

mājsaimniecības, pabalstu piešķiršanas kārtība. Tiek palielināti arī 

sociālo garantiju apmēri  bērniem pēc ārpusģimnenes aprūpes 

beigšanās.  

3.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu projektā paredzētie pabalsti ievērojami  

palielinās sociālā  budžeta izdevumus  

4.Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Riebiņu novada Sociālais dienests  administrē ar šiem pabalstiem  

saistītos izdevumus.  

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 



 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


