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Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu,
41.panta 1.daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu,
un “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 9.panta 1.daļu un
35.panta trešo, ceturto daļu

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības materiālās palīdzību Riebiņu novadā (turpmāk
tekstā – pabalsts), tās veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, klienta pienākumus un
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzības
kārtību.
1.2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Riebiņu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos trīs mēnešus pirms
pabalsta pieprasīšanas.
1.3. Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir un izmaksā Riebiņu
novada Sociālais dienests (turpmāk- Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros, ja
ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.
1.4. Sociālais dienests desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē personu
par pieņemto lēmumu.

1.5. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta
summu apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes
locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
2. MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS VEIDI

2.1. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi:
2.1.1. vienreizējs pabalsts apbedīšanai
2.1.2. pabalsts veselības aprūpei
3. VIENREIZĒJS PABALSTS APBEDĪŠANAI
3.1. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt
mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Riebiņu novads.
3.2. Pabalsta apmērs ir 115 euro,
3.3. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušas personas apbedīšanu uzrāda personu apliecinošus
dokumentus un iesniedz:
3.3.1. iesniegumu,
3.3.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju.
3.4. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas
dienas, un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā vien mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
4. PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
4.1. Tiesības saņemt pabalstu ārstēšanās izdevumu segšanai ir personai, kurai ir radušies lieli
ārstēšanās izdevumi sakarā ar slikto veselības stāvokli (izņemot zobārstniecību)
4.2. Iesniedzamie dokumenti:
4.2.1. iesniegums
4.2.2. ārstēšanās vai operācijas izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot kases
čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģinālus, kurā norādīts sociālās palīdzības
pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa), izdevumus
pierādošie dokumenti nevar būt vecāki par trīs mēnešiem no pakalpojuma iegādes brīža.
4.3. Lieli ārstēšanās izdevumi tiek uzskatīti sākot no 180 euro.
4.4. Vienreizējā pabalsta apmērs ir 50 euro.

5. PABALSTS MALKAS IEGĀDEI

2

5.1.Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu malkas iegādei ir:
5.1.1 vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 180 EUR un
5.1.1.1. ja īpašumā nav mežs,
5.1.1.2. ja mežs, lauksaimniecības zeme nav uzdāvināta citai personai,
5.1.1.3. lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek nomāta citai personai,
5.1.2. personām ar īpašām vajadzībām – 1.grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo
apgādnieku;
5.1.3. ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā ar otru darbnespējīgu personu un viņu
kopējie ienākumi nepārsniedz 285 EUR;
5.2. vienreizējs materiālais pabalsts personai gadā malkas iegādei ir noteikts 100 EUR.

6. KLIENTA PIENĀKUMS
6.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
6.2. klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī atbildīgs par
zaudējumu, kas Sociālajam dienestam radies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ,
atlīdzināšanu;
6.3. klients – persona, kas sociālajā dienestā sniedz iesniegumu materiālās palīdzības
piešķiršanai veselības aprūpei.

6. SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS
KĀRTĪBA
6.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu novada domē
6.2. Novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601 normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

(personīgais paraksts)
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P. Rožinskis

„Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”
paskaidrojuma raksts
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

2.

Saistošie noteikumi „Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”
projekts izstrādāts, pamatojoties uz LR “Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma” 9.panta 1.daļu un 35.panta trešo, ceturto
daļu

Pašreizējā situācija un Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar 2012.gada
17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par sociālās palīdzības
problēmas
pabalstiem Riebiņu novada iedzīvotājiem”.
Ņemot vērā pieprasījumus no iedzīvotājiem par palīdzību segt lielus
ārstēšanās izdevumus, kā arī segt apbedīšanas pakalpojumus tika
izstrādāti jauni saistošie noteikumi „Par materiālo palīdzību Riebiņu
novadā”

3.

Normatīvā
projekta būtība

akta 1. Saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu
novadā” tiek noteikti sociālās palīdzības pabalstu veidi:
1) pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa
nodrošināšanai;
2)dzīvokļa pabalsts;
3) pabalsts ārkārtas gadījumos;
4) pabalsti trūcīgajām ģimenēm;
5) pabalsts audžuģimenēm.
Piedāvātie sociālo pabalsti atbilst LR likuma “Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums” 35.pantā noteiktajiem pabalsta veidiem.
 Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tiek
piešķirts ģimenei (personai), pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai
atseviški dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un aprēķināts,
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15.decembra noteikumiem nr.
1489 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” un
Ministru Kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību".
 Dzīvokļa pabalstiem precīzi norādīts kādā apmērā tiek saņemts
pabalsts un kādos gadījumos pabalsts personai/ģimenei tiek atteikts.
 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā un pabalsti trūcīgām
ģimenēm- saistošajos noteikumos ir atrunāts, kādos gadījumos
piešķirams pabalsts un kādos apmēros.
2. Saistošie noteikumi „Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā”
paredz palīdzības saņemšanas veidus, apmērus un kārtību, norādot
iesniedzamos dokumentus palīdzības saņemšanai,
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II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1. Sabiedrības
grupa

mērķa Fiziskas personas, kuras Riebiņu novada teritorijā deklarējušas savu
pamata dzīvesvietu.

2.

Ietekme
uz Nav attiecināms
uzņēmējsabiedrības
vidi
pašvaldības
teritorijā

3.

Administratīvās
procedūras
raksturojums

Administratīvās procedūras netiek mainītas

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
1. Finansiālā ietekme
2.

Veicot ierobežojumus pabalstu veidos, būtiska ietekme uz pašvaldības
budžetu nav prognozējama, piešķirtā budžeta ietvaros

Cita informācija

Nav
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks
normatīvā akta izpilde paplašinātas.
no pašvaldības puses –
vai tiek radītas jaunas
institūcijas
vai
paplašinātas
esošo
institūciju funkcijas
2.

Kā sabiedrība
informēta
normatīvā
ieviešanu

tiks Normatīvais akts tiks publicēts Riebiņu novada domes informatīvajā
par izdevumā “Riebiņu Novada Ziņas”, Vides aizsardzības un reģionālās
akta attīstības ministrijas mājas lapā un pašvaldības mājas lapā
www.riebini.lv.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1.

Ar
kādiem
sabiedrības Konsultācijas nav notikušas.
pārstāvjiem konsultācijas ir
notikušas

2.

Kāds konsultāciju
izmantots

3.

Cita informācija

veids

ir Nav
Nav

Domes priekšsēdētājs

I. Meluškāns
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