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1 Ziņojumā lietotie termini 

 

Saīsinājums Skaidrojums 

Deklarācija 1948.gada ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācija 

KPMG „KPMG Baltics” SIA 

Ministru kabineta noteikumi Nr.550 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” 

SPSP likums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

Ziņojums Starpziņojums par sociālās palīdzības pabalstu 

sistēmas Latvijā tiesiskā regulējuma, un palīdzības 

finansēšanas shēmu un atbildības sadalījuma, kā arī 

sociālā atbalsta sistēmas izvērtējumu 

Mazais novads Novads ar iedzīvotāju skaitu līdz 5 000 

Vidējais novads Novads ar iedzīvotāju skaitu no 5 000 līdz 20 000 

Lielais novads Novads ar iedzīvotāju skaitu no 20 000 līdz 50 000 

Republikas pilsēta 

Pētījumā ietvertās republikas pilsētas  – Rīga, 

Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, 

Rēzekne, Valmiera.  
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2 Ievads 

Saskaņā ar 2012. gada 28. decembrī noslēgto līgumu starp Valsts kanceleju un SIA „KPMG Baltics” 

(„KPMG”) ir izstrādāta projekta „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām 

reformām sociālās palīdzības politikas jomā” sadaļa: 

■ Starpziņojums par sociālās palīdzības pabalstu sistēmas Latvijā tiesiskā regulējuma, un palīdzības 

finansēšanas shēmu un atbildības sadalījuma, kā arī sociālā atbalsta sistēmas izvērtējumu (turpmāk - 

Ziņojums). 

Šajā sadaļā KPMG savā izvērtējumā ir veikusi sociālās palīdzības pabalstu sistēmu regulējošo likumu, 

Ministru kabineta noteikumu, pašvaldību saistošo noteikumu izpēti, analizējot tiesiskā regulējumā ietverto 

sociālās palīdzības sistēmu, tās mērķus, kritērijus sociālās palīdzības saņemšanai un mehānismus tās 

piešķiršanai, kompetenču sadalījumu, institucionālo un finansēšanas sistēmu pēdējo četru gadu periodā.  

KPMG ir veikusi normatīvo aktu analīzi ar mērķi identificēt problēmas un šķēršļus, kas izriet no pašreiz 

normatīvajā regulējumā ietvertās sociālās palīdzības finansēšanas shēmas un atbildības sadalījuma, kā arī 

izdarījusi secinājumus, vai šobrīd spēkā esošā tiesiskajā regulējumā ietvertā sistēma sasniedz uzstādītos 

sociālās palīdzības mērķus, kas šobrīd definēti likumā.  

Sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipus Latvijā nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums. Papildus sociālās palīdzības sistēmu regulē likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā 

arī vispārīgas normas sociālās drošības jomā nosaka likums „Par sociālo drošību”. Pašvaldības funkcijas un 

pienākumi, tajā skaitā sociālās palīdzības jomā definēti likumā „Par pašvaldībām”. Būtiskus nosacījumus 

sociālās palīdzības saņemšanai nosaka Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums un Dzīvesvietas 

deklarēšanas likums. 

Tā kā minētais likumu kopums nosaka gan sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, gan arī 

personu loku, kas uz to ir tiesīgi pretendēt, tad tiesiskā regulējuma izvērtējums tika veikts secīgi analizējot 

likumos ietvertās normas un tās normas, kas ietvertas uz šo likumu pamata izdotajos Ministru kabineta 

noteikumos, lai rastu pilnvērtīgu un kopsakarā esošo normatīvā regulējuma sistēmisko ainu.  

Papildus likumiem un Ministru kabineta noteikumiem tika veikts arī 26 izvēlēto pašvaldību saistošo 

noteikumu izvērtējums un salīdzinājums attiecībā pret valsts noteikto obligāto sociālās palīdzības sistēmu, kā 

arī konkrēto pašvaldību iniciatīvas iedzīvotāju sociālās situācijas uzlabošanai un atbalstam. Pašvaldībās 

ieviestās un realizētās sociālās palīdzības sistēmas tika salīdzinātas konstatējot atšķirības atkarībā no 

pašvaldības lieluma, kā arī tā, vai pašvaldība ir pilsēta vai lauku teritorija. 

KPMG savu pētījumu un izvērtējumu ir balstījusi uz publiski pieejamiem normatīvajiem aktiem (likumi, 

Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi), kas bija spēkā laika periodā no 2008.gada 

sākuma līdz 2012.gada beigām, citu uz Ziņojuma sagatavošanas brīdi publiski pieejamu informāciju (valsts 

institūciju un pašvaldību mājas lapas), kā arī pašvaldību sniegto informāciju par to realizēto sociālās 

palīdzības politiku, piešķirtās palīdzības veidiem un regulējošiem pašvaldību izdotajiem normatīvajiem 

aktiem.  

Jānorāda, ka 12 no pētījumam izvēlētajām pašvaldībām nevarēja sniegt informāciju par 2008.gadu, kas 

saistīts ar administratīvās reformas rezultātā radušos ierobežotu informācijas pieejamību par laika periodu 

līdz 2009.gadam, kā arī citiem iemesliem. Uz pašvaldību sniegtās informācijas pamata KPMG pētījuma 

ietvaros ir sagatavojusi pašvaldību saistošo noteikumu apkopojumus tabulu veidā, kas 2013.gada 30.aprīlī 

tika nosūtīti konkrētajām pašvaldībām caurskatīšanai. Tika saņemti labojumi vai atbildes, ka labojumi nav 

nepieciešami no visām 26 pētījumā iesaistītajām pašvaldībām. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde balstīta 

uz šiem datiem.  

Gadījumos, kad KPMG no trešajām personām tika informēta, ka sniegtā informācija nav visaptveroša, 

Ziņojumā ir iekļautas attiecīgas norādes. Tomēr nevar izslēgt, ka saņemtā informācija no pašvaldībām vai 

publiskajiem avotiem arī citos gadījumos nav bijusi precīza vai pilnīga, līdz ar to pastāv iespēja, ka 

atsevišķos gadījumos Ziņojumā sniegtie KPMG apsvērumi ir balstīti uz neprecīzu vai nepilnīgu informāciju. 

Par jebkādām neprecizitātēm Ziņojumā, kas radušās, balstoties uz šāda veida informāciju, KPMG atbildību 

neuzņemas. 
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3 Likumu un Ministru kabineta noteikumu izvērtējums 

3.1 Sociālās palīdzības pamata regulējums 

3.1.1 Sociālā palīdzība kā Latvijas sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa 

Ar sociālās drošības sistēmu parasti tiek saprasts valsts nodrošināts pasākumu kopums, kas vērsts uz personu 

sociālo aizsardzību un sociālo pamattiesību ievērošanu. Cilvēktiesību pamatprincips „cilvēka cienīga dzīve” 

tika iekļauts jau 1948.gada ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas
1
 (turpmāk – Deklarācija) preambulā. 

Savukārt, deklarācijas 22.pants sniedz jēdziena „sociālā drošība” definējumu, paredzot, ka katram cilvēkam 

kā sabiedrības loceklim ir tiesības uz sociālo drošību un viņa pašcieņas uzturēšanai un personības brīvai 

attīstībai nepieciešamo tiesību īstenošanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā, izmantojot valsts līmeņa 

pasākumus un starptautisku sadarbību un atbilstoši katras valsts iekārtai un resursiem.  

Eiropas Padomes līmenī pamatdokumenti, kas nosaka standartus sociālajā jomā, ir Pārskatītā Eiropas 

Sociālā Harta un Eiropas Sociālās drošības kodekss, un to mērķis ir panākt lielāku vienotību starp 

valstīm, sekmējot valstu sociālās politikas progresu, kā arī garantēt noteiktajiem standartiem atbilstošu 

minimālo līmeni sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Šo dokumentu izpratnē sociālās drošības 

pamatelementi mērķēti attiecas uz sociālo pakalpojumu, tostarp lielā mērā uz sociālās apdrošināšanas, un 

medicīniskās aprūpes pakalpojumu jomu.  

Latvijā Eiropas Sociālā harta ir spēkā no 2002.gada 02.marta. Saskaņā ar tās 13.pantu ikvienai personai, 

kurai trūkst attiecīgu līdzekļu, ir tiesības uz sociālo un medicīnisko palīdzību, paredzot Latvijas valstij kā 

līgumslēdzējai pusei pienākumu nodrošināt to, ka ikvienai personai, kam trūkst attiecīgu līdzekļu un kas 

nespēj nodrošināt šos līdzekļus vai nu pašas spēkiem vai no citiem avotiem, it īpaši no sociālās 

apdrošināšanas sistēmas pabalstiem, tiek sniegta atbilstoša palīdzība un slimības gadījumā - attiecīgās 

personas stāvoklim atbilstoša apkope. 2013.gada 14.februārī Saeima ratificēja arī  Pārskatīto Eiropas 

Sociālo hartu. Pārskatītajā Eiropas Sociālajā hartā iekļautas visas tiesības, kas paredzētas 1961.gada Eiropas 

Sociālajā hartā, un ir paplašināta šo tiesību darbības sfēra, kā arī iekļautas jaunas tiesības, ņemot vērā 

izmaiņas, kas notikušas Eiropā kopš 1961.gada. 

Visu Latvijas valsts iedzīvotāju līdzvērtīgas pamattiesības uz sociālo nodrošinājumu ir ietvertas un 

nostiprinātas arī konstitucionālā līmenī Latvijas Republikas Satversmes 109.pantā, nosakot ikvienam 

tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. 

No vispārīgā sistēmiskā viedokļa sociālās drošības sistēmu Latvijā veido vairāki savstarpēji viens otru 

papildinoši atbalsta virzieni, kas bez sociālās palīdzības, ietver sevī arī sociālo apdrošināšanu, valsts sociālo 

pabalstu sistēmu un sociālo pakalpojumu jomu. Tas sasaucas ar  starptautiskajā praksē lietoto sociālās 

drošības (social security) jēdzienu, kas nav  stingri noteikts, tomēr lielākoties ar to tiek saprasts visu 

pasākumu kopums/sistēma, kas garantē sociālo aizsardzību cilvēka sociālo tiesību ievērošanai.  

Realizējot starptautiskos un konstitucionālos cilvēktiesību pamatprincipus, sociālās drošības sistēmas 

veidošanas un darbības tiesisko ietvaru Latvijā veido likums „Par sociālo drošību”. Likuma "Par sociālo 

drošību" izpratnē jēdziens "sociālā drošība" aptver gan sociālo tiesību (uz izglītību un nodarbinātību, 

veselības aprūpi, sociālo apdrošināšanu, sociālo palīdzību, sociālajām garantijām veselības zaudējuma 

gadījumā, pabalstu piemērota dzīvokļa nodrošināšanai, palīdzību ģimenei, bērniem un jauniešiem, invalīdu 

iesaistīšana sabiedrības dzīvē) elementus, gan arī sociālo pakalpojumu elementus to plašākajā izpratnē 

(likuma definējumā - pasākumi, kurus nodrošina valsts vai pašvaldība naudas vai mantisko pabalstu vai citu 

pakalpojumu veidā, lai veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu).  

No minētā pamata regulējuma secināms, ka Latvijas sociālās drošības sistēma aptver vairāku elementu un 

pasākumu kopumu, kuri tālāk sīkāk regulēti dažādu jomu attiecīgajos normatīvos aktos, kas ne visos 

gadījumos ir sistēmiski skaidri pārredzami. No vispārīgā sistēmiskā viedokļa sociālās drošības sistēmu varētu 

iedalīt sekojošos sistēmiskajos pamata virzienos: 

 valsts sociālās apdrošināšanas sistēma; 

 valsts sociālo pabalstu sistēma; 

 sociālās palīdzības sistēma;  

 sociālo pakalpojumu sistēma; 

                                                      
1 http://www.tiesibsargs.lv/lv/ano-vispareja-cilvektiesibu-deklaracija 
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 citi atbalsta un sociālo garantiju veidi. 

Līdz ar to, valstī realizētā sociālā palīdzība, kas apdziļināti tiks pētīta šajā Ziņojuma ir tikai viens no sociālās 

drošības sistēmas elementiem Latvijā.   

Sociālās palīdzības sniegšanas pamata regulējumu Latvijā, bez likuma „Par sociālo drošību”, nosaka Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (turpmāk - SPSP likums) un likums „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”. Pašvaldības funkcijas, tiesības un pienākumi sociālās palīdzības jomā ir noteikti 

likumā „Par pašvaldībām”.  

3.1.2 Sociālās palīdzības definīcija 

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo SPSP likuma redakciju sociālās palīdzība tiek definēta kā naudas vai mantisks 

pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst 

līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai (SPSP likuma 1.panta 17.punkts). Savukārt kā pamatvajadzības 

šobrīd likumā tiek nosaukts sekojošais: 

 ēdiens,  

 apģērbs,  

 mājoklis,  

 veselības aprūpe,  

 obligātā izglītība (SPSP likuma 1.panta 11.punkts).  

Līdz ar to sociālās palīdzības pamata regulējošajā normatīvajā aktā noteiktā sociālās palīdzības definīcija 

satur trīs elementus:  

 palīdzība kā pabalsts;  

 materiālo resursu novērtēšana;  

 pamatvajadzību apmierināšana. 

Latvijā sociālās drošības sistēmas ietvaros sociālās palīdzības sistēma šobrīd tiek organizēta tā, lai atbalsts 

tiktu sniegts mērķēti, t.i., vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, veicot materiālo resursu – ienākumu un īpašumu 

izvērtējumu, kas ir viens no pamatprincipiem sociālā palīdzības sniegšanā.  

Jānorāda, ka lai gan SPSP likums pamatvajadzību definīcijā iekļauj arī tādas pamatvajadzības, kā obligātā 

izglītība un veselības aprūpe, tomēr no tālākās minētā likuma un sociālās palīdzības sistēmas analīzes, 

secināms, ka šobrīd Latvijā minētās pamatvajadzību jomas netiek tieši apkalpotas sociālās palīdzības 

ietvaros, pamatā atstājot tās citu valsts politikas virzienu kompetencē. Lai gan vairākas pašvaldības izmanto 

tiesību aktos tām deleģētās tiesības (SPSP likuma 35.panta trešā un ceturtā daļa) noteikt pabalsta veidus 

veselības aprūpei un, piemēram, mācību līdzekļu iegādei, izvērtējot materiālos resursus, kas tādējādi būtu 

uzskatāmi par sociālās palīdzības sistēmas sastāvdaļu, tomēr jānorāda, ka šāds tiešs pienākums ar SPSP 

likuma normām pašvaldībām nav uzlikts. Dzīvokļa pabalsts būtu vērtējams kā tieši mērķēts obligātais 

sociālās palīdzības pabalsts definētas pamatvajadzības – mājokļa – nodrošināšanai, kamēr apģērba un ēdiena 

nodrošināšana tiek risināta pastarpināti, piešķirot pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai.    

3.1.3 Sociālās palīdzības mērķis 

Atbilstoši SPSP likumā noteiktajam, sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes 

situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 

pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā (SPSP likuma 

32.pants). Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma 

novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību (SPSP likuma 5.pants). Personas līdzdarbības 

pienākuma tiesiskais regulējums tiks plašāk apskatīts Ziņojuma 3.3.4.sadaļā. 

Kā redzams, lai gan sociālās palīdzības mērķis neaprobežojas ar sociālā pabalsta sniegšanu krīzes 

situācijās iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanai, bet paredz jebkāda veida materiālu atbalstu ar 

nodomu veicināt darbspējīgo personu līdzdarbību sociālās situācijas uzlabošanā (SPSP likuma 32.pants), 

tomēr, sociālās palīdzības definīcija ir sašaurinātāka un ietver tikai naudas vai mantiska pabalsta 

piešķiršanu (SPSP likuma 1.panta 17.punkts), izslēdzot cita veida atbalstu (piemēram, dažāda veida 
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mērķētus atvieglojumus konkrētu pamatvajadzību apmierināšanai), kas, iespējams, būtu motivējošāki 

personas līdzdarbībai, kas vērsta uz mērķi sekmīgi atgriezties darba tirgū. 

Jānorāda arī, ka sociālās palīdzības mērķa definīcija paredz sociālās palīdzības saņemšanu nevis vispārīgi 

trūcīgu personu pamatvajadzību apmierināšanai, bet šādu vajadzību apmierināšanu krīzes situācijās 

nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām personām, kas netieši norāda uz šādas palīdzības īslaicīgu 

raksturu. Tomēr, likuma tālākie nosacījumi nesniedz tiešu krīzes situācijas skaidrojumu , kas dotu pamatu 

sociālās palīdzība saņemšanai, kā arī nenosaka atbalsta apmēru, Līdz ar to  situācijas izvērtējums un atbalsta 

apmērs tiek atstāts pašvaldību ziņā. Pie tam, izņemot vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā, sociālās 

palīdzības pabalsti uz likuma pamata nav laikā ierobežoti, lai būtu vērsti uz īslaicīgas krīzes situācijas 

novēršanu.  

Turklāt, SPSP likumā ietvertā sociālās palīdzības mērķa definīcija ietver materiālu atbalstu arī 

maznodrošinātām personām. Nekur citur SPSP likuma regulējumā maznodrošinātas personas statuss nav 

definēts, nedz arī ietverts tiešs deleģējums pašvaldībām šo statusu definēt. Iepriekšminētais liecina par 

sociālās palīdzības mērķa neskaidrību.  

Ņemot vērā iepriekš norādītos konstitucionālos pamatprincipus un likumā definētos sociālās palīdzības 

sniegšanas mērķus, turpmāk Ziņojumā tiks apskatīta normatīvajos aktos ietvertā sociālās palīdzības 

piešķiršanas kārtība, nolūkā secināt, vai spēkā esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams un visaptverošs 

minēto mērķu sasniegšanai un vai normatīvā bāze rada pietiekamu ietvaru izvirzīto mērķu sasniegšanai 

dzīvē. 

3.2 Sociālās palīdzības veidi un apmēri 

SPSP likums paredz, ka pašvaldības sociālais dienests pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu 

materiālo resursu izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu personai, kas pabalstu 

pieprasījusi. Piešķirto pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai 

pakalpojumus, kas nepieciešami pamatvajadzību apmierināšanai. Turklāt, saskaņā ar 2009.gada 29.oktobra 

grozījumiem likumā, naudā izmaksātais sociālās palīdzības pabalsts uzskatāms par sociālās palīdzības 

pabalsta veidu, uz kuru nevar vērst piedziņu (34.panta 1.-2.daļa). 

Atbilstoši SPSP likuma 35.panta noteikumiem pašvaldības no pamatbudžeta izmaksā (tām ir pienākums 

izmaksāt) personām divu veidu sociālās palīdzības pabalstus –  

 pabalstu garantētā minimālā ienākumu (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai, un  

 dzīvokļa pabalstu.  

Pašvaldībām ir tiesības, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas 

situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības.  

Papildus, pašvaldībai, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus ir tiesības no sava pamatbudžeta izmaksāt 

citus pabalstus pamatvajadzību nodrošināšanai, ja ir apmierināts personas pieprasījums pēc pabalsta GMI 

līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā un citu pabalstu 

veidus, tai skaitā arī dzīvokļa pabalsta, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras tiesīgas tos saņemt, 

reglamentē konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos. 

3.2.1 Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 

Pamata GMI līmeni nosaka un katru gadu saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu pārskata 

Ministru kabinets. Ministru kabinets arī nosaka kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams 

pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai un kārtību, kāda slēdzama vienošanas par personas līdzdarbību (SPSP 

likuma 36.pants). Šādā redakcijā minētais likuma pants tika ieviests 2009.gadā, izslēdzot no likuma normu, 

kas noteica pabalstu izmaksas kārtību gadījumā, ja personas ienākumi paaugstinājušies virs GMI līmeņa, kā 

arī normu, kas paredzēja, ka pabalsts izmaksājams ne vairāk kā deviņus mēnešus kalendārā gada laikā. (GMI 

līmeņa pārskatu skat 1.attēlā). 

No 2013.gada 1.janvāra GMI līmeni nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.913 „Noteikumi 

par garantēto minimālo ienākumu līmeni”. 

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai tiek aprēķināts kā starpība starp Ministru kabineta vai pašvaldības 

noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgās ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem. Ja 
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pašvaldība dažādām sociālām grupām ir noteikusi atšķirīgu GMI līmeni, to ņem vērā aprēķinot pabalsta 

apmēru. 

1.att. Ministru kabineta noteiktais GMI līmenis 

Periods Apmērs Pašvaldības tiesības 

Līdz 31/12/2008 LVL 27,- personai mēnesī Noteikt citu GMI līmeni, kas nav zemāks par Ministru 

kabineta noteikto. 

01/01/2009 līdz 

30/09/2009 

LVL 37,- personai mēnesī Noteikt citu GMI līmeni, kas nav zemāks par Ministru 

kabineta noteikto. 

01/10/2009 līdz 

31/12/2012 

LVL 40,- pilngadīgai personai 

LVL 45,- bērnam 

Noteikt vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem citu GMI 

līmeni, kas nav zemāks par Ministru kabineta noteikto un 

nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni. 

No 01/01/2013 LVL 35,- mēnesī 

Personām, kurām pabalsts GMI 

līmeņa nodrošināšanai ir 

piešķirts līdz 2012.gada 

31.decembrim, ņemot vērā 

GMI līmeni, kas bija spēkā līdz 

2012.gada 31.decembrim, 

pabalsta apmērs netiek 

pārskatīts, ja nav mainījušies 

citi apstākļi, kas bija par 

pamatu sociālās palīdzības 

sniegšanai. 

Noteikt citu GMI līmeni dažādām iedzīvotāju grupām, kas nav 

zemāks par Ministru kabineta noteikto un nepārsniedz 

normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni. 

 

3.2.2 Dzīvokļa pabalsts 

Vēsturiski likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšana” jau no 2002.gada 01.janvāra, kad tas stājās 

spēkā, izvērsti regulē dažādus pašvaldības palīdzības veidus, kas saistīti ar vienu no pamatvajadzību 

nodrošināšanu iedzīvotājiem – tiesībām uz mājokli. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

pašreiz spēkā esošās normas paredz vairākus palīdzības veidus dzīvokļa jautājumu jomā, proti: 

■ pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;  

■ sociālā dzīvokļa izīrēšana; nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;  

■ palīdzība īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;  

■ dzīvokļa pabalsts;  

■ vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam;  

■ vienreizējs dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts;  

■ dzīvojamās telpas remonts;  

■ palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai;  

■ palīdzība dzīvojamās mājas renovācijai vai restaurācijai.  

Kā redzams, pašvaldības sniegtās palīdzības lokā ir ietverts arī dzīvokļa pabalsts. Likums „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā” dzīvokļa pabalstu definē kā pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas īres 

maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (3.panta 

5.punkts). Tikai ar 2008.gada 18.septembra grozījumiem SPSP likumā, kas stājās spēkā no 2008.gada 

01.oktobra, tika papildināts 35.pants, ietverot valsts noteikto sociālās palīdzības pabalstu lokā arī dzīvokļa 

pabalstu, ko izmaksā pašvaldības. Līdz ar minētajiem grozījumiem, uz dzīvokļa pabalstu, kā sociālās 

palīdzības veidu, būtu attiecināmi likumā noteiktie nosacījumi sociālās palīdzības pabalsta saņemšanai –

materiālo resursu - ienākumu un īpašumu izvērtēšana (SPSP likuma 35.panta pirmā daļa).   

Vienlaikus saskaņā ar SPSP likumā noteikto, dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, 

kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos (35.panta piektā daļa). 

Savukārt, ar 2007.gada 10.maija grozījumiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” ir 

konkretizētas pašvaldības tiesības tās saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā maksāt dzīvokļa 

pabalstu personām, kas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā lieto dzīvojamo telpu, kuru 

tās lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vienlaikus norādot uz tiesībām pašvaldību saistošajos 

noteikumos noteikt arī citas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu. Līdz ar to, 
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tiesības noteikt dzīvokļu pabalsta apmēru ir pilnībā uz likuma pamata deleģētas katrai konkrētai pašvaldībai, 

tomēr, ņemot vērā vēsturisko šī pabalsta regulējuma attīstību un „dzīvokļa pabalsta” termina lietojumu var 

rasties neskaidrības, vai, piešķirot dzīvokļa pabalstu, pašvaldībai būtu jāvadās no pamata nosacījumiem 

sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanai (materiālais izvērtējums), vai arī tai ir brīvas tiesības noteikt personu 

loku un kritērijus šī pabalsta piešķiršanai. 

3.2.3 Citi sociālās palīdzības pabalsti  

Saskaņā ar SPSP 35.panata trešajā daļā noteikto, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju 

pieprasījums pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta,  pašvaldībai, izvērtējot ģimenes 

(personas) ienākumus ir tiesības no sava pamatbudžeta izmaksāt citus pabalstus pamatvajadzību 

nodrošināšanai. Šādu pabalstu veidus, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras tiesīgas tos saņemt, 

reglamentē konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos un tie tiks padziļināti apskatīti Ziņojuma 4.2 

sadaļā. 

3.3 Sociālās palīdzības piešķiršanas kritēriji un mehānismi 

3.3.1 Materiālo resursu izvērtēšana personas atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu 

Saskaņā ar SPSP likuma (33.pants) normām Ministru kabinets ir deleģēts noteikt ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi 

par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai arī atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, un kas 

rada pamatu personām pretendēt uz sociālās palīdzības pabalstu saņemšanu un cita veida atbalstu (SPSP 

likuma 33.panta pirmā daļa).  

Saskaņā ar 2009.gada 29.oktobra grozījumiem SPSP likumā no 2009.gada 1.decembra arī pašvaldībām ar 

likumu ir deleģētas tiesības savos saistošajos noteikumos noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes 

(personas) atzīšanai par trūcīgu, tai skaitā tās var atzīt par trūcīgu ģimeni (personu), kurai ir parādsaistības 

(SPSP likuma 33.panta otrā daļa).  

Likuma līmenī un, kā redzams no šī Ziņojuma 4.sadaļas secinājumiem, arī pašvaldību līmenī noteiktais 

pamata kritērijs sociālās palīdzības piešķiršanai (tajā skaitā, pabalstam GMI līmeņa nodrošināšanai) ir 

personas atzīšana par trūcīgu. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam sociālās palīdzības sistēmas normatīvajam 

regulējumam persona iegūst trūcīgās personas statusu atsevišķa administratīvā procesa ietvaros atrauti no 

konkrētu pabalstu vai citas sociālās palīdzības saņemšanas. Tikai pašvaldības lēmums par trūcīgas personas 

statusa piešķiršanu dod personai iespēju izpildīt sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamo kritēriju, 

pieprasot konkrētu palīdzību. 

Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” paredz, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja  

■ tās vidējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz LVL 90,- , 

■ tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums (ar izņēmumiem),  

■ tā nav noslēgusi uztura līgumu,  

■ tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,  

■ tā neatrodas ieslodzījumā, 

■ un persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmās daļas noteikumiem un saskaņā ar 

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 2.panta otrās daļas un 10.panta prasībām.  

Vērtējot personas ienākumus tiek ņemti vērā sekojoši personas ienākumi:  

■ ienākumi no algota darba;  

■ valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), 

valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;  

■ atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;  

■ ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu 

laikā; 

■ ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības,  
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■ subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai; 

■ citi ienākumi. 

Aprēķinot vidējos ienākumus, pašvaldības sociālais dienests ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru 

persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt ikmēneša kredīta 

maksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos 

ienākumus.  

Jānorāda, ka par īpašumu saskaņā ar spēkā esošo regulējumu netiek uzskatīts:  

■ nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās 

personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;  

■ bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas 

ar tiem rīkoties;  

■ dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un 

priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar 

iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu;  

■ pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;  

■ kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju 

nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu.  

Kā minēts iepriekš, atbilstoši SPSP likuma normām, sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu 

krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai arī maznodrošinātas 

personas statusu likums tālāk nedefinē un arī nesniedz pašvaldībām tiešu deleģējumu to noteikt. Tikai likums 

“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” un likums “Par dzīvojamo telpu īri” paredz, ka par 

maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās 

pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un 

materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz SPSP likumu, noteicis Ministru kabinets.  

Līdz ar to trūcīgas personas ienākumu līmenis noteikts visā valstī vienāds, savukārt maznodrošinātā līmeni 

nosaka katra pašvaldība. Likuma līmenī, un pie tam tikai attiecībā uz dzīvokļa pabalstu, ir vienīgi noteikts, 

ka maznodrošinātas personas ienākumu līmenis nevar būt zemāks par trūcīgā līmeni. Tas nozīmē, ka 

pašvaldībai ir tiesības noteikt augstāku ienākumu līmeni dzīvokļa pabalsta saņēmējiem. Likuma regulējumā 

pietrūkst visaptveroša maznodrošinātās personas statusa noteikšanas pamata nosacījumi un tiešs deleģējums 

pašvaldībām, jo tas ir rodams tikai attiecībā uz dzīvokļa pabalstu. Attiecībā uz citiem sociālās palīdzības 

pabalstiem, pašvaldības vadās no SPSP likuma (5.panta pirmā un trešā. daļa un 35.panta trešā daļa) normām, 

ka paredz sociālos pabalstus piešķirt izvērtējot materiālos  resursus, šādu izvērtējumu nodrošinot ar piesaisti 

maznodrošinātā statusam, tādējādi paplašinot vietējo iedzīvotāju tiesības uz sociālo palīdzību.  

3.3.2 Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai piešķiršanas un izmaksas kārtība 

Atbilstoši SPSP likuma 36.panta otrajai daļai Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aprēķināms, 

piešķirams un izmaksājams pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem 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” 

(turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.550) pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, 

kura atzīta par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā un veicinātu darbaspējīgo personu 

līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā. Kā minēts iepriekš, pabalstu izmaksā pamatojoties uz 

trūcīgas ģimenes (personas) statusu apliecinošiem dokumentiem, un to aprēķina kā starpību starp Ministru 

kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem 

ienākumiem.  

Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un par laika 

periodu, kurā noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.  

Atbilstoši likuma prasībām personai darbaspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstu un 

kura nestrādā, ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam saskaņā ar Bezdarbnieku un 

darba meklētāju atbalsta likuma prasībām, izņemot: 

■ ja persona ir pensijas saņēmējs (invaliditātes, vecuma) vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

saņēmējs;  
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■ sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas 

periodā;  

■ viens no bērna invalīda vecākiem ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus 

■ persona vecumā līdz 15 gadiem, kas iegūst izglītību klātienē, kā arī pilna laika studējošais 

augstskolā (SPSP likuma 37.pants).  

Sociālais dienests noslēdz vienošanos par līdzdarbību ar katru pilngadīgo darbspējīgo pabalsta saņēmēju, 

kurā tiek norādīti klienta veicamie pasākumi un to izpildes termiņš. Vienošanās zaudē spēku, ja klients bez 

objektīva iemesla nepilda norādītos līdzdarbības pasākumus, un tas var būt par pamatu sociālo pabalstu 

samazināšanai vai izmaksu pārtraukšanai. Spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Nr.550 nosaka, par 

kādiem vienošanās ļaunprātīgas nepildīšanas gadījumiem, piešķirtā pabalsta apmēru mājsaimniecībai var 

samazināt par līdzdarbības pienākumus nepildošās personas pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai daļu, un tie 

ir gadījumi: 

■ kad klients nav sniedzis visas ziņas par sevi;  

■ nav izmantojis Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus;  

■ nav izmantojis iespēju vērsties pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu un ārstēšanu; 

■ nav izmantojis iespējas gūt no valsts sociālās drošības sistēmas visus ienākumus, kas viņam 

pienākas;  

■ nav ieradies sociālajā dienestā, lai novērtētu vienošanās izpildes gaitu.  

Sociālajam dienestam ne retāk kā reizi trijos mēnešos ir jānovērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas 

izmaiņas. 

Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā termiņā. Sociālā 

dienesta sociālā darba speciālists un ģimene (persona) vienojas par pabalsta izmaksas veidu. Pabalsta 

izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu 

ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus 

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, gadījumos, ja tiek konstatēts, ka pabalsta saņēmējs 

pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem vai pēc pašas personas (ģimenes) vēlēšanās. Līdz ar 

to saskaņā ar spēkā esošo regulējumu pašvaldībai nav tiesību pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai pēc savas 

iniciatīvas piešķirt natūrā, tieši veicot konkrētu izmaksu segšanu pamatvajadzību apmierināšanai, izņemot, ja 

pašvaldība fiksē pabalsta izlietošanas neatbilstību vai klients pats izsaka šādu vēlēšanos.  

Laika posmā līdz 2009.gada 1.jūlijam, kad spēkā stājās grozījumi SPSP likuma 36.pantā, uz kura pamata tika 

izdoti šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi Nr.550, normatīvais regulējums par GMI pabalsta 

piešķiršanas kārtību tieši paredzēja, ka tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kurām noteikta 

atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuras pilda līdzdarbības pienākumus, taču neparedzēja 

kārtību, kādā līdzdarbības pienākumu izpildīšana tika kontrolēta. Tāpat šajā laika posmā pabalsts GMI 

līmeņa nodrošināšanai tika piešķirts uz laika posmu, uz kuru ģimenei (personai) piešķirts trūcīgas ģimenes 

statuss, tomēr ierobežojot to ar trīs mēnešu termiņu.  

2.att. Pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanas shematiskais attēlojums 
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3.3.3 Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība 

Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras to ir tiesīgas saņemt, reglamentē katras 

konkrētas pašvaldības saistošie noteikumi, un tie tiks apskatīti Ziņojuma 4.1.3. sadaļā. 

3.3.4 Personas līdzdarbības pienākums 

Likums „Par sociālo drošību” sociālās palīdzības definīciju paplašina, paredzot, ka materiālajai palīdzībai ir 

arī jādod iespēja personai realizēt pašpalīdzību un jāveicina personas iesaistīšanās sabiedrības dzīvē 

(likuma „Par sociālo drošību” 11.pants), kā arī nosaka personas pienākumus līdzdarboties savu sociālo 

tiesību īstenošanā. Šāds līdzdarbības pienākums atbilstoši likumam „Par sociālo drošību” cita starpā paredz 

personai pienākumu sniegt pilnīgas pakalpojumu saņemšanai nepieciešamās ziņas, personīgi ierasties pie 

sociālo pakalpojumu sniedzēja, piedalīties profesionālo iemaņu apgūšanas vai pilnveidošanas pasākumos (ja, 

spriežot pēc šīs personas profesionālās noslieces un spējām, ir paredzams, ka tie veicinās vai uzturēs šīs 

personas pelnītspēju vai iespēju iekārtoties darbā) (likuma „Par sociālo drošību” V nodaļa). Ja persona 

minētos pienākumus ļaunticīgi nepilda, sociālo pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji pārtraukt 

sociālo pakalpojumu līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim (likuma „Par sociālo drošību” 32.pants). 

Personas (klienta) līdzdarbības pienākumu, kā sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipu, paredz arī SPSP 

likums, definējot, ka sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu izvērtējumu, 

individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību (SPSP likuma 5.panta pirmā daļa). Atbilstoši SPSP likuma 

7.pantā noteiktajam klienta pienākumos, cita starpā, ietilpst sekojoša rakstura līdzdarbības aktivitātes: 

 aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumu, tajā skaitā piedaloties 

sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un 

apgūšanai; 

 sniegt ziņas par sevi; 

 aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus; 

 izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa 

ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas. 

Līdzdarbība savas situācijas uzlabošanā ir ietverta arī sociālā palīdzības mērķa definīcijā, kā vienu no 

sociālās palīdzības mērķiem izvirzot darbaspējīgo personu līdzdarbības veicināšanu savas situācijas 

uzlabošanā (SPSP likuma 32.pants). Gadījumā, ja persona ir atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav 

iesaistījusies pasākumos savas sociālās problēmas risināšanā, sociālās palīdzības pabalstu klientam samazina 

par šai personai piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības (SPSP likuma 37.panta 2.daļas 

1.punkts).  

SPSP likuma 11.panta 4.punkts kā vienu no pašvaldības sociālā dienesta uzdevumiem norāda pienākumu 

noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem. Papildus likums 

(SPSP 12.panta ceturtā daļa) paredz pašvaldības sociālā dienesta tiesības darbaspējīgos klientus, kuri saņem 

sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, 

atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, kas rada labumu pašvaldībai, bet neaizvieto pašvaldību funkciju 

veicējus un bez nolūka gūt peļņu, kā arī iesaistīt klientus darbos pašvaldības teritorijā, slēdzot par to darba 

līgumu. Tāpat līdzdarbības pienākuma kontekstā minama SPSP likuma 37.panta pirmā daļa, kas uzliek par 

pienākumu darbaspējīgām personām, kas vēlas saņemt sociālo palīdzību un nestrādā, reģistrēties 

Nodarbinātības valsts aģentūrā  kā bezdarbniekam un līdz ar to aktīvi piedalīties visos Nodarbinātības valsts 

aģentūras organizētajos pasākumos, nodarbinātības veicināšanai. Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba 

meklētāju atbalsta likuma normām (12.panta pirmās daļas 6.puntks), bezdarbnieka pienākumu nepildīšana 

bez attaisnojoša iemesla ir par pamatu bezdarbnieka statusa zaudēšanai. Līdz ar to, gadījumā, ja darba spējīgs 

sociālās palīdzības pabalsta saņēmējs, nepilda bezdarbnieka pienākumus (tādus kā aktīva darba meklēšanas 

pasākumus un individuālā plāna izpildi), bezdarbnieka statuss var tikt zaudēts, kas attiecīgi liedz personai 

saņemt sociālās palīdzības pabalstus. 

Pētnieku ieskatā, lai gan likuma līmenī ir vispārīgi pieminētas līdzdarbības formas, tomēr, SPSP likums 

pietiekami nekonkretizē klienta līdzdarbības pienākuma saturu, apjomu un iespējamos rīkus, lielā mērā 

atstājot šo līdzdarbības pienākumu definēšanu klientam konkrētās pašvaldības sociālā dienesta kompetencē. 

Jānorāda, ka būtu vēlama krietni skaidrāka un tiesību aktos definēta tieša sasaiste starp līdzdarbības 

pasākumu aktīvu pildīšanu un konkrētā sociālā pabalsta izsniegšanu, jo šobrīd tiesību aktos ir noteikts, ka  

atsevišķu pienākumu neizpildes gadījumā var samazināt izmaksājamo pabalstu vai to nepiešķirt (SPSP 
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likuma 37.panta otrā daļa), tomēr nav noteiktas skaidras tiesības pašvaldības sociālajam dienestam reaģēt 

gadījumā, ja šāda nepildīšana ir sistemātiska.  

Līdzdarbības pienākumu noteikšana tiesību aktos šobrīd konkrēti paredzēta sociālās palīdzības organizatora 

darba pienākumos (SPSP likuma 48.panta otrās daļas 1.punkts). Sociālās palīdzības organizatora galvenais 

uzdevums ir klienta materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstoša sociālās palīdzības pabalsta noteikšana, bet 

likumā noteiktais sociālās palīdzības organizatora uzdevums attiecībā uz līdzdarbības pienākumiem var tikt 

skaidrots kā klienta, kurš saņem sociālās palīdzības pabalstu, pienākums veikt kādus  obligātus pasākumus 

sabiedrības labā. Klienta iesaiste savu problēmu risināšanā, t.sk. līdzdarbības pienākumu veikšanā ietilpst  

sociālā darbinieka profesionālo uzdevumu klāstā (SPSP likuma 45.pants). Ņemot vērā, ka sociālās palīdzības 

organizatoram ir zemākas profesionālās kompetences prasības (pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

sociālās palīdzības sniegšanas jomā (SPSP likuma 42.pants)), bet sociālajam darbiniekam – augstākas (otrā 

līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā (SPSP likuma 41.pants)), 

neviennozīmīgi ir vērtējams fakts, ka sociālo problēmu praktisku risinājumu, t.sk. klienta līdzdarbības 

pienākumu noteikšana tiesību aktos ir paredzēts kā uzdevumu amatpersonai, kura profesionālajai 

kompetencei un prasmēm ir izvirzītas zemākas prasības.       

3.4 Funkciju, kompetences un atbildības sadale sociālās palīdzības jomā, 

finansēšanas mehānisms 

SPSP likums nosaka pamata tiesisko regulējumu pienākumu sadalē valstī sociālās palīdzības sniegšanai.  

3.4.1 Pašvaldības kompetence 

Saskaņā ar Sociālo SPSP likuma 9.pantu pašvaldībai, kuras teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamata 

dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību. Dzīvesvietas deklarēšana personai ir jāveic saskaņā ar Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma prasībām. Līdz ar to sociālās palīdzības nodrošināšanai pašvaldībām ir centrālā loma. 

Šāds pienākums izriet arī no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta, kur kā viena no pašvaldības autonomām 

funkcijām ir noteiks pienākums nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.  

Sociālās palīdzības finansēšanas sistēma kopš tās pirmsākumiem ir decentralizēta, nemainot šo uzstādījumu 

arī ekonomiskās un sociālās krīzes ietekmē, kad valsts noteica pašvaldību izdevumu līdzfinansējumu, taču 

sistēma joprojām tika īstenota un finansēta, piemērojot decentralizācijas principu. Atbilstoši SPSP likumam 

pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalstu no sava pamatbudžeta izmaksā pašvaldība. 

Pašvaldība piešķir arī vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijās un gadījumos, kad ir apmierināts personas 

pieprasījums pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība ir tiesīga no sava 

pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai (35.pants). 

Līdz ar to pašvaldībām ar likumu ir uzlikts pienākums finansēt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, 

kura apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi, un dzīvokļu 

pabalstu, kura tiesisko regulējumu nosaka pašvaldības dome, kā arī tiesības un pienākums finansēt citus 

iedzīvotājiem nepieciešamus sociālos pakalpojumus un sociālās palīdzības pabalstus pamatvajadzību 

nodrošināšanai. 

Lai realizētu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālās palīdzības sniegšanu, ar 

likumu ir noteikts, ka katrā pašvaldībā ir jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš 

iedzīvotājiem.  

Lai nodrošinātu sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, pašvaldībai ir jāizveido 

pašvaldības iestādi – sociālo dienestu (SPSP likuma 10.pants). Valsts pārvaldes iekārtas likuma pirmā panta 

trešajā daļā noteikts, ka iestāde ir institūcija, kura darbojas publiskas personas vārdā un kurai ar normatīvo 

aktu noteikta kompetence valsts pārvaldē, piešķirti finanšu līdzekļi tās darbības īstenošanai un ir savs 

personāls. 

Pašvaldību sociālajiem dienestiem cita starpā ir sekojoši uzdevumi un pienākumi (SPSP likuma 11.pants, 

12.panta pirmā daļa): 

 veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;  

 sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes 



 

 14 

locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;  

 novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un 

prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;  

 noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;  

 sniegt sociālo palīdzību;  

 administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanai;  

  novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti;  

 veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, 

mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības 

attīstības plānu izstrādē;  

 informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 

 sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to 

sniegšanas kārtību; 

 informēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto lēmumu 

un atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus 

un kārtību; 

 sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes 

situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā. 

 sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā. 

3.4.2 Valsts kompetence 

Izvērtējot Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus, jāsecina, ka sociālās palīdzības joma ir lielā mērā nodota 

pašvaldību kompetencē, kamēr valsts līmenī tiek nodrošināta sociālās drošības (tajā skaitā sociālās 

palīdzības) politika. SPSP likums (13.panta pirmā daļa) valsts tiešos pienākumus nosaka sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanas jomā (dažādu grupu sociālā rehabilitācija, tehnisko palīglīdzekļu 

nodrošināšana, atbalsts ar celiakiju slimajiem bērniem u.c.), bet attiecībā uz sociālo palīdzību Labklājība 

ministrijai ir pienākums izstrādāt valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, 

koordinēt un organizēt šīs politikas īstenošanu, kā arī pārraudzīt likuma īstenošanu (14.pants). Arī 

Labklājības ministrijas nolikums
2
 paredz, ka Labklājības ministrija izstrādā valsts politiku sociālās palīdzības 

jomā (5.2.2.punkts). 

 

3.att. Kompetenču sadale sociālās palīdzības jomā 

Valsts kompetence Pašvaldību kompetence 

Valsts nodrošina: 

 Normatīvo bāzi sociālās palīdzības jomā un 

valsts politikas sociālās palīdzības jomā 

īstenošanu; 

Pašvaldība nodrošina: 

 personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošu 

sociālo palīdzību un finansē to; 

 personas vajadzības pēc sociālās palīdzības 

izvērtējumu un šo personu vai tās likumisko 

pārstāvja informēšanu par tiesībām un iespējām 

saņemt sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā 

sociālā palīdzība saņemama; 

 konsultatīvu atbalstu (superviziju) pašvaldības 

sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem. 

                                                      
2 Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumi Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums”. 
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Labklājības ministrija: 

 izstrādā valsts politiku sociālās palīdzības 

jomā, kā arī organizēt un koordinēt tās 

īstenošanu;   

 pārrauga Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma īstenošanu. 

 

Pašvaldības sociālais dienests:  

 novērtē klientu vajadzības, materiālos un 

personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas 

un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;  

 nosaka klienta līdzdarbības pienākumus, 

vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;  

  sniedz sociālo palīdzību; 

 administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas 

novirzīti sociālās palīdzības sniegšanai;  

 novērtē sociālā dienesta administrēto un 

pašvaldības finansētās sociālās palīdzības 

kvalitāti;  

 informē iedzīvotājus par sociālo palīdzību; 

 sniedz personai informāciju par tiesībām saņemt  

sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību; 

 informē personu, kas pieprasījusi sociālo 

palīdzību, par pieņemto lēmumu un atteikuma 

gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus, 

kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību. 

 

 

Ņemot vērā finanšu krīzes radītās sekas, 2009.gadā SPSP likumā tika iekļauta 13.panta (1¹) daļa, kas paredz, 

ka valsts sniedz atbalstu pašvaldībām GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļu pabalsta izmaksu nodrošināšanai 

iedzīvotājiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem. GMI līmeņa pabalsta un 

dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai nepieciešamos valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus 

un kārtību nosaka Ministru kabinets.  

Minētā norma un attiecīgie Ministru kabineta noteikumi tika ieviesti un stājās spēkā 2009.gada 1.decembrī, 

pirms tām šādas normas likumā nebija un minētos sociālos pabalstus pilnībā finansēja pašvaldības no sava 

budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar  SPSP likuma pārejas noteikumu 22.punktu paredzēto atbalstu pašvaldībām 

valsts sniedza, veicot līdzmaksājumu par faktiskajiem izdevumiem pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai 

izmaksām par periodu līdz 2012.gada 31.decembrim, bet dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai — līdz 

2012.gada 30.aprīlim. Valsts līdzfinansējums pašvaldībām netiek piešķirts par pašvaldību maksājumiem, 

kas veikti, lai nodrošinātu pabalsta GMI  līmeņa nodrošināšanai izmaksu pēc 2013.gada 1.janvāra un 

dzīvokļa pabalstu izmaksu pēc 2012.gada 1.maija. Līdz ar to uz šī Ziņojuma sagatavošanas brīdi, GMI 

līmeņa pabalsts un dzīvokļa pabalsts tiek pilnībā izmaksāts no pašvaldību budžeta līdzekļiem un valsts 

nepiedalās minēto pabalstu līdzfinansēšanā. 

Pamatojoties uz SPSP likuma 13.panta (1¹) daļu izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.1251 „Noteikumi 

par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta un 

dzīvokļa pabalsta izmaksām” paredz, ka likumā noteiktajā laika periodā valsts budžeta līdzekļus pašvaldībām 

piešķīra šādā apjomā:  

■ GMI līmeņa pabalsta izmaksām - 50% apmērā no mēnesī pašvaldībā GMI līmeņa pabalsta 

izlietotajiem līdzekļiem;  

■ dzīvokļa pabalsta izmaksām – 20% apmērā no mēnesī pašvaldībā dzīvokļa pabalstam izlietotajiem 

līdzekļiem.  

Iepriekš minētā finansējuma piešķiršanu koordinēja Labklājības ministrija. Lai saņemtu valsts budžeta 

līdzekļus, pašvaldība līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedza 

Labklājības ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, sniedzot informāciju par pašvaldībā 

sociālajiem pabalstiem izlietoto līdzekļu apmēru un nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru. 

Labklājības ministrija izvērtēja pieprasījumus un informāciju par pašvaldības budžeta izpildi un lēma par 

attiecīgās pašvaldības atbilstību noteiktajām līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām. Ja lēmums bija pozitīvs, 

Labklājības ministrija katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam pārskaitīja attiecīgus budžeta 
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līdzekļus pašvaldībai vai nosūtīja pamatotu atteikumu piešķirt līdzekļus. Pamats atteikumam varēja būt 

pieprasījuma iesniegšanas kavējums; neatbilstība starp pieprasījumu un informāciju par pašvaldības budžeta 

izpildi vai konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļu pabalsta vai 

citu sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšanā vai piešķiršanā.  

4.att. Valsts un pašvaldību finansējuma īpatsvars sociālās palīdzības jomā 

Palīdzības veids Valsts Pašvaldība 

GMI līmeņa pabalsts* 50% 50% 

Dzīvokļa pabalsts** 20% 80% 
*Līdz 2012.gada 31.decembrim 

** Līdz 2012.gada 30.aprīlim 

3.5 Vēsturiskās izmaiņas tiesiskajā regulējumā  

Apkopojot un izvērtējot izmaiņas, kas laika periodā no 2008.gada līdz 2012.gadam ir notikušas, sociālās 

palīdzības sistēmas tiesiskajā regulējumā, jāsecina, ka nozīmīgas un sistēmiskas izmaiņas nav 

konstatējamas. Atzīmēšanas vērti grozījumi normatīvajā regulējumā ir notikuši 2008.gadā, 2009.gadā un 

2011.gadā.  

Ar 2008.gada 18.septembra grozījumiem SPSP likumā, kas stājās spēkā no 2008.gada 01.oktobra, personu 

lokā, kuru atbalstam ir mērķēta sociālā palīdzība, paralēli trūcīgām personām tika norādītas arī 

maznodrošinātas personas (32.pants), kā arī nolūkā sistematizēt normas, kas attiecas uz sociālo palīdzību 

šajā likumā tika ietverts jau iepriekš ieviestais (līdz šim brīdim tika regulēts tikai likumā „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājuma risināšanā”) pašvaldības pienākums no sava budžeta izmaksāt dzīvokļa pabalstu 

(35.panta pirmā daļa).  

Turklāt ar iepriekšminētajiem SPSP likuma grozījumiem no 2008.gada 1.oktobra tika paplašināts ienākumu 

klāsts, kurus neuzskata par ienākumiem, novērtējot klienta materiālo stāvokli, tajā skaitā, paredzot, ka 

ienākumos neieskaita pirmos 100 latus no vecāku pabalsta un ģimenes valsts pabalstu. 

Īpaši jāatzīmē 2009.gads, kad finanšu un ekonomiskās krīzes situācijā tika nolemts sniegt valsts atbalstu 

pašvaldībām sociālās palīdzības pabalstu izmaksām, līdzfinansējot pabalstu GMI līmeņa  nodrošināšanai un 

dzīvokļa pabalstu, kā arī tika paredzēts, ka visi pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti piešķirami, izvērtējot 

mājsaimniecību ienākumus un paredzot iespēju trūcīgas personas statusu iegūt arī personām, kurām ir 

kredītsaistības, kas pirms tam nebija iespējams, kā arī noteikts, ka pret naudā izmaksātu sociālo pabalstu 

nevar vērst piedziņu.  

Tāpat šajā laikā tika ievērojami paaugstināts GMI līmenis (no LVL 27,- uz LVL 37 un LVL 40,- un LVL 

45,-). Turklāt ar 2009.gada 29.oktobra grozījumiem SPSP likumā no 2009.gada 1. decembra 5.pantā 

ietvertais ienākuma klāsta paplašinājums tika sašaurināts (ienākumos neskaitīja pirmos 50 latus no vecāku 

pabalsta un atkal ienākumos ieskatīja ģimenes valsts pabalstu), vienlaicīgi nosakot, ka iepriekš noteiktās 

normas tiks atjaunotas ar 2012.gada 1.janvāri. Tomēr, jānorāda, ka jau saskaņā ar 2011gada 15.decembra 

grozījumiem, minētajā pantā ietvertais ienākuma klāsta paplašinājums, ko bija paredzēts atjaunot no 

2012.gada 1.janvāra, tika izteikts citā redakcijā, izslēdzot no ienākumu klāsta, ko neņem vērā novērtējot 

mājsaimniecības materiālo situāciju, vecāku pabalstu un ģimenes valsts pabalstu. Tā rezultātā tika 

sašaurinātas ģimeņu ar bērniem iespējas saņemt sociālo palīdzību. Ar 2009.gada 29.oktobra grozījumiem, 

tika paplašināts pašvaldībai deleģēto tiesību apjoms, paredzot tiesības noteikt labvēlīgākus nosacījumus 

personas atzīšanai par trūcīgu, kā arī precizētas pašvaldības tiesības izmaksāt citus pabalstus 

pamatvajadzību nodrošināšanai ar nosacījumu, ka tiek izvērtēti mājsaimniecības ienākumi (35.panta trešā 

daļa). 

Ar 2011.gada 15.decembrī  veiktajiem grozījumiem, kas stājās spēkā 2012.gada 1.janvārī, tika veiktas 

izmaiņas, paplašinot līdzdarbības pienākuma piemērošanas un nodrošināšanas kārtību, kas no šī brīža nav 

aprobežots ar likumā „Par sociālo drošību” noteiktajām darbībām un  pieļauj individuāli piemērot šādus 

pienākumus, slēdzot vienošanās līgumu par līdzdarbību.  Vienlaikus tika noteiktas arī pašvaldību tiesības 

iesaistīt darbaspējīgos klientus darbos, slēdzot par to darba līgumus, tika paredzēts, ka jebkādu sociālās 

palīdzības pabalstu saņemšanai darbaspējīgai personai ir jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbniekam (ar izņēmuma gadījumiem), kas iepriekš attiecās tikai uz pabalsta GMI līmeņa 

nodrošināšanai saņēmējiem, tika precizēts un noteikts, ka pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības 

samazināt vai nepiešķirt sociālās palīdzības pabalstu, ja klients neveic līdzdarbības pienākumus savas 

sociālās situācijas uzlabošanai.  Līdz ar to veiktās izmaiņas tiesiskajā regulējumā, kas stājās spēkā2012.gada 
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1.janvārī, ietvēra virkni normu, kas tika vērstas uz līdzdarbības pienākumu regulējuma paplašināšanu nolūkā 

padarīt minēto rīku efektīvāku paredzētā mērķa – klienta atgriešana ekonomiskajā apritē – sasniegšanai. 

Apskatāmajā periodā izmaiņas ir skārušas jautājumu loku, kas regulē trūcīgas personas statusa noteikšanu. 

Laika periodā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 1.janvārim, kad spēkā bija Ministru kabinetu noteikumu 

Nr.299 sākotnējā redakcija, vidējo ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot persona varēja tikt atzīta par 

trūcīgu, bija piesaistīts konkrētajā gadā noteiktajam minimālās mēneša darba algas apjomam, un sastādīja 

50% no minimālās darba algas.  

Arī laika periodā no 2009.gada 18.marta līdz 2010.gada 1.aprīlim saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” vidējo ienākumu 

līmenis, kuru nepārsniedzot persona varēja tikt atzīta par trūcīgu bija piesaistīts konkrētajā gadā noteiktajam 

minimālās mēneša darba algas apjomam, un sastādīja 50% no minimālās darba algas. Izslēdzošie noteikumi 

trūcīgas personas statusa piešķiršanai šajā laika periodā bija sekojoši:  

■ personai pieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri; 

■  personai ir parādsaistības vai tā ir izsniegusi aizdevumus;  

■ tai pieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;  

■ tā ir noslēgusi uztura līgumu;  

■ persona atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.   

No 2003.gada 6.marta līdz 2009.gada 18.martam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.97 „Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” ģimene (persona) varēja tikt atzīta par 

trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedza 50% no spēkā 

esošās minimālās darba algas valstī. 

Jānorāda, ka no 2003.gada 6.marta līdz 2010.gada 1.aprīlim trūcīgas personas statusu piešķīra uz 3 mēnešiem 

(ja kaut viens no ģimenes locekļiem bija darba spējīgs) vai uz 6 mēnešiem (ja neviens no ģimenes locekļiem 

nebija darba spējīgs). Savukārt laika periodā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2012.gada 31.maijam trūcīgas 

personas statuss tika piešķirts uz ilgāku laiku, attiecīgi 6 vai 12 mēnešiem. Šobrīd spēkā esošā Ministru 

kabineta noteikumu redakcija paredz statusa piešķiršanu no 3 līdz 6 mēnešiem (piesaisti ģimenes locekļu 

darbaspējai atstājot pašvaldības ziņā). (Pamata kritēriju pārskatu skat. 5.attēlā). 

5.att. Personas atzīšanas par trūcīgu pamata kritēriji un statusa termiņi 

Periods Ienākumu līmenis Izslēdzošie faktori Termiņš 

6/03/2003 līdz 

17/03/2009 

50% no minimālās 

darba algas trīs mēnešu 

laikā  

 nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi 

kredītiestādēs; 

 nepieder vērtspapīri (izņemot 

privatizācijas vai kompensācijas 

sertifikātus); 

 nav parādsaistību; 

 nepieder īpašums, kuru var 

izmantot ienākumu gūšanai; 

 attiecībā uz apgādniekiem ir spēkā  

nosacījumi apgādnieka iesēju 

novērtēšanai; 

 nav noslēgusi uztura līgumu; 

 neatrodas pilnā valsts vai 

pašvaldības apgādībā; 

 nav izsniegusi aizdevumu. 

3 vai 6 mēneši 

18/03/2009 līdz 

01/04/2010 

50% no minimālās 

darba algas trīs mēnešu 

laikā 

 nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi 

un vērtspapīri; 

 nav parādsaistību, kā arī tā nav 

izsniegusi aizdevumus; 

 nepieder īpašums, kuru var 

izmantot ienākumu gūšanai; 

 nav noslēgusi uztura līgumu; 

 neatrodas pilnā valsts vai 

pašvaldības apgādībā. 

3 vai 6 mēneši 
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Periods Ienākumu līmenis Izslēdzošie faktori Termiņš 

01/04/2010 līdz 

31/12/2010 

50% no minimālās 

darba algas trīs mēnešu 

laikā 

 nepieder naudas līdzekļu 

uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums 

(ar izņēmumiem); 

 nav noslēgusi uztura līgumu; 

 nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus vai neatrodas 

ieslodzījumā; 

 persona ir reģistrējusies 

Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbnieks vai darba 

meklētājs 

6 vai 12 mēneši 

01/01/2011 līdz 

31/05/2012 

LVL 90,- katram 

ģimenes loceklim trīs 

mēnešu laikā 

      Nemainīgi 6 vai 12 mēneši 

01/06/2012 līdz 

šim 

LVL 90,- katram 

ģimenes loceklim trīs 

mēnešu laikā 

 nepieder naudas līdzekļu 

uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums 

(ar izņēmumiem); 

 nav noslēgusi uztura līgumu,  

 nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus vai neatrodas 

ieslodzījumā ; 

 persona ir reģistrējusies 

Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 

bezdarbnieks. 

3 līdz 6 mēneši 
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4 Pašvaldību saistošo noteikumu izvērtējums 

KPMG ir apkopojusi no pašvaldībām saņemto un publiski pieejamo informāciju un saistošos noteikumus, 

par sociālo pabalstu apmēriem un piešķiršanas kārtību (skat. Pielikumus Nr.1.1 - 4.5). Jānorāda, ka 

informācija par laiku līdz administratīvajai reformai 2009.gadā lielākajā daļā gadījumu jaunizveidotajos 

novados nav pieejama vai ir pieejama ierobežoti (12 pašvaldībās – 3 lielajos novados, 4 vidējos novados un 5 

mazajos novados), jo līdz reformas ieviešanai katrā no šobrīd novadā ietilpstošajiem pagastiem bija 

individuāls regulējums. Tāpēc 2008.gada saistošie noteikumi analizēti tikai republikas pilsētās (Daugavpilī, 

Rīgā, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī un Jūrmalā), kā arī Kuldīgas, Alūksnes, Dagdas, 

Kandavas, Ropažu un Stopiņu novados. 

4.1 Valsts noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kritēriji 

Kā aprakstīts šī Ziņojuma iepriekšējās sadaļās, ir trīs pamata sociālo pabalstu veidi, kuru nodrošināšana ir 

deleģēta pašvaldībām, t.i. valsts līmenī regulēts pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai un pašvaldību 

saistošajos noteikumos regulēts dzīvokļa pabalsts, kā arī no sociālās palīdzības piešķiršanas pamatprincipiem 

atšķirīgs vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.  

4.1.1 Materiālo resursu izvērtējums un maznodrošinātās personas statuss 

Jānorāda, ka atbilstoši SPSP likuma nosacījumiem, kā tas analizēts Ziņojuma 3.3.1. sadaļā, sociālās 

palīdzības pabalsti (izņemot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā) ir piešķirami, izvērtējot pabalsta 

pieprasītāja materiālo stāvokli.  

Pamata nosacījums sociālās palīdzības pabalstu, kas vērsts uz materiālā stāvokļa izvērtējumu, piešķiršanai ir 

ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu (SPSP likuma 32.pants; 33.panta pirmā daļa) šobrīd atbilstoši 

Ministru kabineta 2010.gada 30.matra noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu”. Minētie noteikumi paredz tiesības pašvaldībām saistošajos noteikumos 

noteikt ikmēneša kredīta maksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu 

summu, aprēķinot vidējos ienākumus (17.punkts), kā arī ar saistošajiem noteikumiem noteikt kustamo un 

nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu trūcīgā statusa noteikšanas vajadzībām 

(19.4.punkts).  

Izskatot 26 pētāmo pašvaldību šobrīd spēkā esošos saistošos noteikumus sociālās palīdzības jomā, jāsecina, 

ka tikai četras pašvaldības (Daugavpils, Madonas novads, Krāslavas novads un Dagdas novads) saistošajos 

noteikumos ir paredzējušas, ka tiek ņemts vērā ikmēneša kredīta maksājums, aprēķinot ienākumu līmeni. 

Daugavpils pilsētā ir precizēts, ka šāda kredīta saistību apmērs, kas tiek ņemts vērā, samazinot ienākumu 

līmeni, var sasniegt 2 līdz 20 minimālo mēneša darba algu apmēru, savukārt Madonas novadā tiek ņemts 

vērā kredīta maksājums līdz LVL 50 mēnesī, pārējās divās pašvaldībās šādi ierobežojumi nav noteikti, līdz ar 

to kredītsaistību apmēri tiek izvērtēti, ņemot vērā faktisko situāciju, un noteikti konkrētajā pašvaldības 

sociālā dienesta lēmumā. 

Savukārt īpašuma uzskaitījums, kas netiek par tādu uzskatīts, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, 

lielākajai daļai  pašvaldību saistošajos noteikumos ir salīdzinoši līdzvērtīgs (16 pašvaldībās no 26 

pētāmajām). Īpašuma uzskaitījumā, kas netiek ņemts vērā, izvērtējot ienākumus, tiek ietverts: 

 1 vieglā automašīna (12 pašvaldībās – 7 republikas pilsētās, 1 lielajā novadā, 3 vidējos un 1 mazajā 

novadā); 

 1 garāža (5 pašvaldībās – 4 republikas pilsētās un 1 vidējā novadā); 

 1 motocikls/mopēds/velosipēds (5 pašvaldībās – 2 republikas pilsētās, pa 1 no katras kategorijas 

novadiem); 

 1 laiva (2 republikas pilsētās); 

 Zeme (neapbūvēta zeme/meža zeme/lauksaimniecības zeme (16 pašvaldībās – 4 republikas pilsētās, 

3 lielajos novados, 5 vidējos novados un 4 mazajos novados); 

 Būves/ēkas (11 pašvaldībās – 5 republikas pilsētās, 2 lielajos, 2 vidējos un 2 mazajos novados); 

 Citi . 

Nianse, kura nedaudz atšķiras katrā no izvērtētajām pašvaldībām, ir tas, cik ilgi šīs attiecīgais kustamais 

īpašums atrodas ģimenes īpašumā, proti,  no 1 (2 republikas pilsētās) līdz 10 gadiem (3 republikas pilsētās, 2 
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vidējos novados). Kas attiecas uz nekustamo īpašumu, tad tā var būt garāža viena transportlīdzekļa 

novietošanai, arī nekustamais īpašums, kurš nav piemērots dzīvošanai un nepārsniedz  kadastrālo vērtību 

robežās no LVL 1500 līdz LVL 7000 vērtību ( 1500 LVL – 3 pašvaldības (2 republikas pilsētas, 1 vidējais 

novads), 2000 LVL - 1 pašvaldība (1 republikas pilsēta), 2500 LVL -  1 pašvaldība (lielais novads), 3000 

LVL - 1 pašvaldība (vidējais novads), 7000 LVL - 1 pašvaldība (mazais novads). Savukārt 9 pašvaldībām kā 

kritērijs netiek izmantota nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība, bet gan zemes īpašuma platība (sākot no 

0.15 ha līdz 10 ha). 

Cits piemērs, ir apbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas  nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā savu dzīves 

vietu deklarējusi un dzīvo trūcīgā statusa ģimene (persona). 2 no 16 pašvaldībām kā kritērijs ir norādīta 

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība (1 republikas pilsēta un 1 lielais novads - vērtībā no 2000 LVL līdz pat 

8000 LVL), pārējās 14 pašvaldībās, minēts, - apbūve, kura tiek klasificēta kā apdzīvojama māja, vai netiek 

izmantota ienākumu gūšanai. Lauku teritorijās uz ģimeni arī drīkst būt apstrādājamas zemes īpašums platībā 

no 1 līdz 10 hektāriem.  

Tāpat, analizējot pašvaldību saistošos noteikumus, konkrētu valsts noteikto sociālās palīdzības pabalstu 

piešķiršanā (tāpat arī citu sociālo pabalstu gadījumā), jāsecina, ka lielākajā daļā materiālā stāvokļa 

izvērtējumam bez trūcīgas personas statusa vēl tiek piemērots maznodrošinātas personas statuss, kura 

piešķiršanas  kritērijus nosaka katra pašvaldība, jo likuma un Ministru kabineta noteikumu līmenī tas nav 

regulēts. Kritēriji tiek noteikti 22 pašvaldībās, savukārt parējās 4 pašvaldības (1 republikas pilsēta, 1 lielais 

novads un 2 mazie novadi) maznodrošinātā statusu pielīdzina trūcīgās personas statusam vai arī tas netiek 

regulēts vispār. Baltinavas un Ciblas novados nav atrodamas saistošo noteikumu normas, kas regulē 

maznodrošināta statusa piešķiršanu, lai gan pabalstu piešķiršanai maznodrošinātas personas statuss 

atsevišķos gadījumos norādīts kā kritērijs, savukārt Daugavpilī un Rēzeknes novadā maznodrošinātā statuss 

ir ekvivalents trūcīgā statusam. Pārējās pašvaldībās (22 pašvaldības) ienākumu līmenis maznodrošinātā 

statusa piešķiršanai pēdējos trīs mēnešos uz vienu personu variējas no 50% no minimālās darba algas jeb 

LVL 100 līdz minimālajai darba algai jeb LVL 200 (Rīgā atsevišķi dzīvojošām noteiktu kategoriju personām 

tas sasniedz pat LVL 250). 

 

Pielikumā Nr.7 ir sniegts apkopojums par maznodrošinātas personas ienākuma apmēru katrā no 26 

pašvaldībām, apkopojot, tas ir sekojošs: 

 Republikas pilsētās (6 no 8 pašvaldībām) maznodrošinātā statusa iegūšanai ienākumu līmenis 

nepārsniedz un ir robežās no 100 līdz 200 LVL, 1 republikas pilsētā (Daugavpilī) tas ir pielīdzināts 

trūcīgā statusam, savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldībā maznodrošinātā statuss netiek noteikts. 

 Lielajos novados (3 no 4 pašvaldībām) maznodrošinātā statusa iegūšanai ienākumu līmenis 

nepārsniedz un ir robežās no 100 līdz 160 LVL, Rēzeknes novadā maznodrošināta statuss ir 

pielīdzināts trūcīgā statusam.  

 Vidējos novados maznodrošinātā statuss ienākumu līmenis nepārsniedz  un ir robežās no 110 līdz 

200 LVL. 

 Mazajos novads maznodrošinātā statuss ienākumu līmenis nepārsniedz  un ir robežās no 100 līdz 

160 LVL. 

Izvērtējot apkopoto informāciju attiecībā uz dažādu pētāmo pašvaldību saistošo noteikumu regulējumu 

attiecībā uz materiālo resursu izvērtēšanu un maznodrošinātā statusa piešķiršanu konkrētās kategorijās 

(republikas pilsētās, lielie, vidējie un mazie novadi) jāsecina, ka ievērojamas atšķirības pašvaldību pieejā 

attiecīgo kritēriju ieviešanā atkarībā no pašvaldības izmēra nav vērojamas, nedz arī vērojama konsekvence 

viena izmēra pašvaldību starpā. Atkarībā no tā vai konkrētā pašvaldība atrodas lauku teritorijās vai pilsētās, 

ir konstatējamas atsevišķas nianses, īpaši attiecībā uz nekustamā īpašuma veidiem, kas netiek ņemti vērā 

izvērtējot ģimenes ienākumus.  

4.1.2 Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 

Pamata nosacījumus pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai piešķiršanai nosaka likums un atbilstošie Ministru 

kabineta noteikumi, vienlaicīgi paredzot, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt atšķirīgu GMI līmeni atsevišķām 

iedzīvotāju grupām.  

Apkopojot pētāmo pašvaldību saistošo noteikumu regulējumu saistībā ar pabalstu GMI līmeņa 

nodrošināšanai, jāsecina, ka gandrīz visas pašvaldības, ar atsevišķiem izņēmumiem, GMI līmeņa  noteikšanā 

ir aprobežojušās ar valsts noteikto konkrētajā laika posmā. Vienīgie izņēmumi atrodami pilsētu grupā 

(Rīga, Rēzekne) un vidējo novadu grupā (Dagdas novads, Ropažu novads), kur papildus valsts noteiktajam 
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GMI līmenim ir noteikts paaugstināts GMI līmenis LVL 90,- latu apmērā vecuma un invaliditātes pensiju 

saņēmējiem. Izmaiņu dinamika šī pabalsta apmērā apskatāmajā laika periodā saistīta ar attiecīgo konkrētajā 

gadā Ministru kabineta noteikto GMI līmeni.  

Saskaņā ar Labklājības ministrijas apkopoto informāciju par  pašvaldību izmaksāto pabalstu GMI līmeņa 

nodrošināšanai vidējo apmēru mēnesī, par 26 pētāmajām pašvaldībām jāsecina sekojošais.  

2009.gadā vidējais mēnesī uz personu izmaksātais pabalsts republikas pilsētās svārstās no LVL 17,28 

(Daugavpils) līdz LVL 35,16 (Jelgava), bet vidēji lielajos  novados no LVL 3 (Kandavas novads) līdz LVL 

35  (Burtnieku novads) un no nulles (Alsungas novads)  līdz LVL 28 (Vecpiebalgas novads). Savukārt 

2010.gadā tas republikas pilsētās izmaksāts robežās no LVL 19,28 (Daugavpils) līdz LVL 33,31(Rēzekne), 

bet vidēji lielajos  novados no LVL 7,14 (Kandavas novads) līdz LVL 30,28 (Vecumnieku un Ventspils 

novadi). Pieejamā informācija par 2011.gadu liecina, ka vidēji izmaksātais pabalsta GMI līmeņa 

nodrošināšanai apmērs mēnesī vienai personai sasniedza republikas pilsētās no LVL 21,39 (Daugavpils) līdz 

LVL 35,40 (Jēkabpils), bet mazajos novados no LVL 10,30 (Vecpiebalgas novads) līdz LVL 33,2 (Rundāles  

novads). Detalizētu apkopojumu par izmaksāto pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai atkarībā no pašvaldības 

izmēra skatīt Pielikumā Nr.8. 

6.att. Vidējais izmaksātais pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai mēnesī vienai personai no 2009.līdz 

2011. gadam 

Kā redzams no 6.attēlā izveidotā vidējā izmaksātā pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai grafiskā attēlojuma 

laika periodā no 2009.gada līdz 2011.gadam, jāsecina, ka republikas pilsētās izmaksātais pabalsts ir vidēji 

augstāks kā citās pašvaldībās (izņemot 2010.gadu, kad vidējo novadu vidējais rādītājs pārsniedz republikas 

pilsētas), pie tam republikas pilsētās izmaksātais pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir šos gadus noturējies 

salīdzinoši nemainīgs. Lielo un vidējo novadu vidēji izmaksātais pabalsts ir salīdzinoši līdzvērtīgs (ar 

kāpumu 2010.gadā). Mazajos novados izmaksātie pabalsti GMI līmeņa nodrošināšanai ir ievērojami zemāki 

kā citās pašvaldībās. 

4.1.3 Dzīvokļa pabalsts 

Savukārt, dzīvokļa pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību atbilstoši SPSP likumā noteiktajam (35.panta 

piektā daļa) reglamentē katra konkrētā pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Pētāmās 26 pašvaldības 

izvēlas dažādus, ne visos gadījumos viegli salīdzināmus, dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kritērijus un 

apmērus. Apkopojums par dažāda lieluma pašvaldību izstrādātajiem kritērijiem dzīvokļa pabalstu 

piešķiršanai ir pievienots 7.attēlā. 

Republikas pilsētās vidējais piešķiramo pabalstu apmērs apskatāmajā periodā sniedzas no LVL 50 līdz pat 

LVL 400 gadā mājsaimniecībai, un 8 pašvaldībās tiek aprēķināts izmantojot formulu (Rīga, Jēkabpils, 

Jūrmala, Liepāja, Valmiera, Alūksne, Cibla, Rundāle), ņemot vērā tā ienākumu līmeni un normatīvo (vai 

faktisko, ja tie mazāki par normatīvajiem) izdevumu par mājokli apmēru un citus pašvaldību izvēlētus 

kritērijus (detalizētu formulu aprakstu skat. Pielikumos Nr.1.1; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.8.; 3.1.; 4.3.; 4.4.). Attiecīgi 

lielie novadi pēdējo piecu gadu laika periodā piešķir dzīvokļu pabalstus apmērā no LVL 70 līdz LVL 180 

mājsaimniecībai gadā, vidējie novadi LVL 45 līdz LVL 100 mājsaimniecībai gadā, bet mazie novadi – no 
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LVL 10 līdz LVL 60 mājsaimniecībai gadā. Arī Alūksnes (vidējs novads) un Rundāles (mazais novads) 

novadu pašvaldības dzīvokļa pabalsta apjoma aprēķināšanai izmanto formulu (ņemot vērā GMI līmeni, 

faktiskos izdevumus, ienākumu līmeni, mājokļa platību u.tml.). 

Dzīvokļu pabalstu izmaksas pētāmās 26 pašvaldības nosaka vai nu reizi gadā (22 pašvaldības) vai reizi 

mēnesī (8 pašvaldības), no kurām Daugavpils, Stopiņu novads, Bauskas novads un Vecumnieku novados ir 

paredzēta iespēja izmaksāt dzīvokļa pabalstu gan reizi mēnesī, gan reizi gadā. 17 no apskatītajām 

pašvaldībām dzīvokļa pabalstus izmaksā kā konstanti noteiktas summas vērtējot pēc klientu grupām un 

piešķir noteiktu daļu (1/2 vai 1/3) no faktiskajiem izdevumiem. Rēzeknes novads ir vienīgā pašvaldība, kur 

dzīvokļa pabalsts ir noteikts tikai cietā kurināma iegādei. 

Lai gan likums paredz, ka pašvaldības ar tās saistošajiem noteikumiem nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru 

noteiktām iedzīvotāju grupām izvērtējot to ienākumus, tomēr 4 no 26 pašvaldībām dzīvokļa pabalsts tiek 

piešķirts arī atsevišķām iedzīvotāju grupām neizvērtējot ienākumus. Piešķirot sociālos pabalstus būtu 

jāvadās no materiālā stāvokļa izvērtējuma, un tikai tādi pabalsti, kas piešķirti izvērtējot klienta materiālo 

stāvokli (trūcīgas personas, maznodrošinātas personas), būtu uzskatāmi par sociālās palīdzības pabalstiem 

SPSP likuma izpratnē.  

Dzīvokļu pabalsta piešķiršanas kritērijus pašvaldības izvēlas dažādi. Visās pētāmās pašvaldībās visus vai 

daļu no izmaksātajiem dzīvokļa pabalstiem piešķir izvērtējot ienākumus (nepieciešams trūcīgas personas 

statuss – 5 republikas pilsētas un 16 novadi) vai maznodrošinātas personas statuss – 4 pilsētas un 8 novadi. 

Atsevišķas pašvaldības (Daugavpils pilsēta, Liepājas pilsēta, Valmieras pilsēta un Stopiņu novads) tādām 

klientu grupām kā invalīdi, nestrādājoši pensionāri, ģimenes ar bērniem, bāreņi u.tml. dzīvokļa pabalstu 

piešķir neatkarīgi no to ienākumu līmeņa, t.i.,  neizvērtējot ienākumus. Šāda veida dzīvokļa pabalstu 

piešķiršana, kā kritēriju izmantojot piederību konkrētai iedzīvotāju kategorijai, neatkarīgi no ienākuma 

līmeņa, nevar tikt uzskatīti par sociālās palīdzības pabalstiem SPSP likuma izpratnē un definējumā, un varētu 

tikt pieskaitīta pašvaldību brīvprātīgajām iniciatīvām, kas apskatītas Ziņojuma 4.2.2.sadaļā. 

7.att. Salīdzinājums starp republikas pilsētu/ lielo novadu un vidējo/ mazo novadu pašvaldībām 

dzīvokļa pabalsta izvērtēšanas kritērijos. 

Dzīvokļa pabalsts 

 
Trūcīga 
statuss 

Maznodro
šinātā 
statuss 

Gan 
trūcīgai, 

gan 
maznodro

šinātai 
personai 

Izvērtējot 
ienākum

us 

Neizvērt
ējot 

ienākum
us 

Klientu grupas 
izvērtējot 

ienākumus 

Klientu grupas 
neizvērtējot 
ienākumus 

Republikas pilsētu  
Daugavpils 
Rēzekne 
Valmiera 

 
Jēkabpils 
Liepāja 

Rīga 
Daugavpils 
Jēkabpils 
Jelgava 
Jūrmala 
Liepāja 
Rēzekne 
Valmiera 

Daugavpils 
Liepāja 
Valmiera 

 Vecuma pensijas 
saņēmējs 
(pensionārs) 

 Invalīds 

 Daudzbērnu 
ģimene 

 Darbspējīgs 
pirmspensijas 
vecums 

 Politiski represēta 
persona 

 Bāreņi 

 Grūtniece 

 Personas, bērnu 
kopšanas periodā 

 Viens no bērna 
invalīda vecākiem 

 Bārenis 

 Mājsaimniecība, kurā ir 
1.gr.invalīds vai bērns 
invalīds 

 Daudzbērnu ģimene 

 Politiski represēta persona 

 Černobiļas avārijas seku 
likvidācijas darbinieki 

 Pensionārs (+80) 

 1.un 2.gr.invalīds 

Lieli novadi 
Bauska 
Rēzekne 

 
Kuldīga 
Madona 

  

 Nestrādājoši 
pensionāri/ invalīdi 

 Bārenis 

 Nestrādājoša 
vientuļa persona 

 

 

Vidējie novadi 

Dagda 
Kandava 
Krāslava 
Vecumnieki 

Stopiņi 

 
Alūksne 
Burtnieku 
Ropaži 
Ventspils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burtnieku 
Krāslava 
Vecumnieki 
Ventspils 
 

Stopiņi 

 Personas, kuras 
sasnieguša 80 
gadus 

 Vientuļie pensionāri 

 Bārenis, kurš 
sekmīgi mācās un 
dzīvo viens 

 Ģimene, kurā ir 
bērns invalīds 

 Invalīds 
 

 Ģimene, kurā ir bērns 
invalīds 

 1.gr.invalīds 

 Politiski represēta 
persona 
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Mazie novadi 
Alsunga 
Baltinava 
Rundāle 

 
Cibla 
Vecpiebalga 

Baltinava 
Vecpiebalga 

 

 Invalīds 

 Personas, kuras 
saņem vecuma vai 
invaliditātes pensiju 

 
 

 

 

4.1.4 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 

Arī vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā, ko pašvaldības saskaņā ar SPSP likuma normām (35.panta otrā 

daļa) var piešķirt, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ persona nevar apmierināt savas 

pamatvajadzības, apmēru pašvaldības ir tiesīgas noteikt pašas. Saskaņā ar veikto apkopojumu četras 

pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzējušas, ka šāda pabalsta apmēru nosaka katrā konkrētajā 

gadījumā uz atsevišķa lēmuma pamata (Rīga, Valmiera, Madonas novads, Burtnieku novads). Citas 

pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzējušas konkrētu šāda pabalsta apmēru. Republikas pilsētās - 

LVL 45 (Jelgava) līdz LVL 500 (Daugavpils), lielajos novados – LVL 100 līdz LVL 350, vidējos novados 

LVL 100 līdz LVL 150, ar izņēmumiem Dagdas novadā 3 minimālo mēneša algu apmērā un Kandavas 

novadā 2 minimālo mēneša algu apmērā, bet mazajos novados LVL 100 līdz LVL 400 (Baltinava) apmērā. 

Vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanas kritēriji pašvaldību saistošajos noteikumos netiek 

precizēti un aprobežojas ar likumā noteikto definējumu, vērtējot konkrēto situāciju un pabalsta pieprasījumu. 

 Republikas pilsētās – 2 no 8 pašvaldībām saistošajos noteikumos netika sniegta jebkāda informācija 

par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (Jūrmala un Liepāja), Valmieras pilsētas pašvaldībā 

pabalsts tiek piešķirts balstoties uz pašvaldības domes lēmumu, savukārt Rīgā - uz Sociālā dienesta 

lēmumu. Pārējās četrās republikas pilsētu pašvaldībās pabalsta apmēri ir sākot no LVL 45 Jelgavā 

līdz LVL 500 Daugavpilī. 

 Lielie novadi – Madonas novadā  pabalsta apmēru nosaka ar Sociālā dienesta lēmumu, Bauskas, 

Kuldīgas, Rēzeknes novados apmēri ir noteikti  no LVL 100 līdz LVL 250. 

 Vidējie novadi – 3 pašvaldībās (Alūksnes, Burtnieku, Ventspils novados) pabalsta apmēru nosaka ar 

Sociālā dienesta lēmumu, pārējās 6 pašvaldībās pabalsta apmēri ir noteikti sākot no LVL 100 

Stopiņu novadā līdz pat 3 minimālo algu apmērā (šobrīd LVL 200) Dagdas novadā.  

 Mazie novadi – pabalsta apmēri svārstās no 150 LVL (Vecpiebalgas novadā) līdz 400 LVL 

Baltinavas novadā). 

Detalizētāku informāciju par visiem pabalsta apmēriem katrā no pašvaldībām skatīt Pielikumā no 1.1. līdz 

4.4. 

Ņemot vērā minēto, secināms, ka vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā regulējums pašvaldībās nav atkarīgs 

no konkrētās pašvaldības lieluma un dažādu kategoriju pašvaldībās ir notikti gan samērā lieli  šī pabalsta 

apmēri, gan salīdzinoši  mazi.  

 

4.1.5 Citas valsts noteiktās pašvaldības piešķirtās atbalsta formas 

Papildus jānorāda, ka bez SPSP likumā definētajiem sociālās palīdzības pabalstiem, ir virkne citu sociālās 

drošības sistēmas ietvaros ar likumu noteiktu atbalsta formu, kas uzliek pašvaldībām pienākumus vai tiesības 

attiecībā uz tās iedzīvotājiem. Minētās sociālā atbalsta formas šī Ziņojuma ietvaros padziļināti netiks 

analizētas. 

Kā viena no šādām atbalsta formām, kas saistīta ar tiesībām uz mājokli un sociālo atbalstu šajā jomā ir 

minams pašvaldību pienākums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saskaņā ar likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1¹.daļā un 1.² daļā noteikto - no 2010.gada 1.janvāra trūcīgām 

personām 90% apjomā, maznodrošinātām personām apjomā līdz  90%, un no 2013.gada 1.janvāra arī 

daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas. Turklāt pašvaldībām ir tiesības piešķirt 

papildu atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām atbilstoši pašvaldību 

saistošo noteikumu regulējumam.  

Tā pat Ministru kabineta  noteikumi nosaka pasažiera kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 

maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos – no 2009.gada 4.augusta pirmskolas vecuma bērniem, 

bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem kā arī pensionāriem ar 1.vai 2.grupas 

invaliditāti ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transporta līdzekli. Ārpus teritorijas dzīvojošiem 
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vispārējās pamatizglītības iestādes (1. - 9.kl.) izglītojamiem – 100%, vispārējās vidējās izglītības iestādes 

(10. – 12.kl.) izglītojamiem – 50%. 

Analizējot pašvaldību saistošajos noteikumos paredzētos nekustamā īpašuma un braukšanas maksas 

atvieglojumus, jānorāda, ka nav pieejama informācija par pašvaldību noteiktiem atvieglojumiem tādās 

pašvaldībās kā Dagdas, Vecumnieku, Ventspils, Alsungas, Baltinavas, Ciblas un Rundāles novados.  

 

Izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kuras pašvaldība nosaka pēc savas iniciatīvas, katrā no 

pētījumā ietvertajām pašvaldībām tika identificētas 4 visbiežāk minētās grupas, kurām 13 pašvaldībās tika 

noteiktas kādas papildus atlaides jau bez MK noteiktajiem atvieglojumiem. Šīs grupas ir – pensionāri, invalīdi, 

daudzbērnu ģimenes un citi (persona, kuras zeme, ēka atrodas aizsargājamo dabas teritoriju/ kultūras objekta 

kategorijā, par zemi vai ēku, kas tiek izmantota pašvaldības vajadzībām, pirmspensijas vecuma bezdarbnieks, 

u.c.). 

■ Pensionāri – visās 7 republikas pilsētās ir noteiktas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, savukārt 

vidējā novadā tikai Krāslavā, bet lielajos un mazajos novados vai nu nav pieejama informācija, vai 

nav piešķirti atvieglojumi vispār.  

■ Invalīdi (kuri nav pensionāri) – Tikai vienā (Valmiera) no visām 7 republikas pilsētām nav noteikts 

nekustamā īpašuma atlaides personām ar invaliditāti. Lielajos novados atvieglojumu piešķir tikai 

Madonas novadā, bet vidējos novados - 4 pašvaldībās (Kandavas, Krāslavas, Ropažu un Stopiņu 

novadi). Nav informācijas par mazajiem novadiem.  

■ Daudzbērnu ģimene – Rīgas, Jēkabpils, Jūrmalas un Rēzeknes pilsētās ir nodrošinātas nekustamā 

īpašuma atlaides, lielajos novados - tikai Rēzeknes  novadā, savukārt vidējos novados – Ropažu un 

Stopiņu novados. Nav informācijas par mazajiem novadiem.  

■ Citi – Pie šīs grupas pieder kategorijas, kuras attiecas uz pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem vai 

personām, kuras īpašums/ēka ir aizsargājamo teritoriju vai kultūras objektu sarakstā. Šajā kategorijā 

ietilps visas republikas pilsētas, 2 lielo novadu pašvaldības (Bauskas, Kuldīgas novadi), 5 vidējo 

novadu pašvaldības (Burtnieku, Kandavas, Krāslavas, Ropažu, Stopiņu novadi), un viena pašvaldība 

no mazajiem novadiem (Vecpiebalgas novads). 

 

Apskatot braukšanas maksas atvieglojumus pašvaldībās, tika noteiktas 5 iedzīvotāju iedalījuma grupas, 

kurām papildus atvieglojumi tika piešķirti, proti, skolēni/ studējošie, pensionāri, invalīdi, daudzbērnu 

ģimenes un citi (visi pasažieri svētku dienās, skolas pedagogi,  ilgstošās sociālās aprūpes klienti, represētas 

personas, pastāvīgie asins donori u.c.) 

■ Skolēni/ studējošie – visās republikas pilsētas ir noteikti papildus atvieglojumi šai grupai. Lielajos 

novados tiek piešķirts braukšanas maksas atvieglojums Kuldīgas, Madonas un Rēzeknes novada 

pašvaldībās, savukārt vidējos novados Alūksnes un Burtnieku novada pašvaldībās.  

■ Pensionāri – braukšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti visās republikas pilsētās, bet pārējās 

novadu pašvaldībās vai nu  nav informācijas vai netiek noteikts vispār.  

■ Invalīdi – šai klientu grupai atvieglojumi tiek piešķirti 2 republikas pilsētās (Daugavpils un Jūrmala), 

un 2 vidējo novadu pašvaldībās (Alūksnes un Burtnieku novadā ). 

■ Daudzbērnu ģimene – tikai 3 republikas pilsētās tiek sniegts braukšanas maksas atvieglojums 

daudzbērnu ģimenēm. 

■ Citi – citām, atšķirīgām klientu grupām tiek piedāvāti atvieglojumi 4 republikas pilsētās ( Rīga, 

Daugavpils, Jelgava, Jūrmala). 

Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likums, bez vispārējas normas par bērna tiesībām uz atbilstošu uzturu, 

apģērbu un pajumti, likuma 12.panta trešā daļa paredz, ka bērnam, kurš nesaņem pietiekamu vecāku aprūpi ir 

tiesības uz valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, minētā panta ceturtā daļa 

paredz, ka katram bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam valsts un pašvaldība nodrošina Ministru 

kabineta noteiktās sociālās garantijas. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 43.pantu pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pašvaldība nodrošina bāreni vai bērnu bez vecāku gādības ar dzīvojamo 

platību un sociālajām garantijām arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Tiesības uz neizmantotajām 

sociālajām garantijām personai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Ministru kabineta 
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noteikumos
3
 noteikti šādi palīdzības veidi pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai:   

 vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai (apmērs nav mazāks par divu sociālā 

nodrošinājuma pabalstu apmēru); 

 vienreizējs pabalsts  sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; pabalsta apmērs nedrīkst būt 

mazāks par 175 latiem; 

 pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai (līdz dzīvojamās telpas 

piešķiršanai); 

 pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības (nav mazāks par valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmēru); 

 atbalsts bērna integrēšanai sabiedrībā. 

Tāpat atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam pašvaldībām ir jānodrošina atbalstu un 

pabalstus audžuģimenēm (36.pants). Ministru kabineta noteikumos noteikti šādi atbalsta veidi
4
: 

 ikmēneša  pabalsts bērna uzturam; 

 pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei; 

 atlīdzība par audžuģimenes pienākumu (īsāks par mēnesi) veikšanu. 

Bērnu tiesību aizsardzības likums (26.panta pirmā daļa) nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it 

īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Turklāt pašvaldība palīdz ģimenei, it īpaši trūcīgai ģimenei, 

bērna audzināšanā un izglītošanā, arodapmācībā, darba un dzīvokļa meklējumos (26.panta trešā daļa).  

Bērnu tiesību aizsardzības likums un saistītie Ministru kabineta noteikumi uzliek pašvaldībām 

iepriekšminētos pienākumus materiālā nodrošinājuma jomā bārenim un bez vecāku gādības palikušam 

bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, taču šis sociālo garantiju nodrošinājums pētāmajās pašvaldībās netika 

analizēts.      

4.2 Citi pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldību brīvprātīgās 

iniciatīvas 

4.2.1 Pašvaldību noteikto citu sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas kritēriji 

Saskaņā ar SPSP likuma 35.panta 3.daļas noteikumiem, ja ir apmierināts personas pieprasījums pēc pabalsta 

GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot personas ienākumus, ir tiesīga 

izmaksāt arī citus pabalstus personas pamatvajadzību apmierināšanai. Pamata kritērijs šādu pabalstu 

piešķiršanai ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. 

Apkopojot pašvaldību saistošos noteikumus, jāsecina, ka ir vairāki būtiski sociālo pabalstu veidi, ko 

izvēlējušās ieviest lielākā daļu pašvaldību. Ņemot vērā SPSP likumā ietverto pamatvajadzību definīciju, kā 

sociālās palīdzības pabalsti likumā noteikto pamatvajadzību nodrošināšanai minami: 

 Pabalsti veselības aprūpei  

o Gan republikas pilsētās, gan lielajos novados visās tiek nodrošināts šis pabalsta veids. 

Savukārt, vidējos novads 3 no 10 pašvaldībām (Dagdas, Krāslavas, Ventspils novadi) kā arī 

vienā no mazajiem novadiem (Ciblas novads) veselības aprūpes pabalsts netiek nodrošināts. 

 Bērnu ēdināšanas pabalsts 

o Gan 1 no 8 republikas pilsētām (Liepāja), gan 1 no 4 lielā novada pašvaldībām bērnu 

ēdināšanas pabalsts netiek nodrošināts. Turpretī, visos vidējos un mazajos novados 

ēdināšanas pabalsts ir nodrošināts. 

 Mācību līdzekļu iegāde (obligātā izglītība) 

o Republikas pilsētu iedalījumā - Liepājas pilsētas pašvaldībā mācību līdzekļu pabalsts netiek 

nodrošināts, lai gan citās republikas pilsētās un visos lielajos novados tas ir noteikts un šis 

sociālā pabalsta veids tiek nodrošināts. Vidējos novados 3 no 7 pašvaldībām (Alūksnes, 

Kandavas, Ventspils novadi) šis sociālā pabalsta veids nav noteikts saistošajos noteikumos, 

                                                      
3 Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31.,32.punkts. 
4 Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 42., 43.punkts. 
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savukārt, mazajos novados tas netiek nodrošināts 2 no 5 pašvaldībām (Ciblas un 

Vecpiebalgas novadi). 

4.2.2 Pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas 

Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 

šāda darbība nav aizliegta ar likumu, savukārt 43.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt 

saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

Ņemot vērā to, ka neskatoties uz SPSP likumā noteikto sociālās palīdzības definīciju un piešķiršanas pamata 

nosacījumus, pašvaldības vienlaikus realizē virkni citu atbalsta pasākumu, kas būtu vērtējamas kā pašvaldību 

brīvprātīgās iniciatīvas, jo netiek vērsti uz SPSP likumā noteikto pamatvajadzību apmierināšanu. To skaitā 

minami sekojoša rakstura pabalsti un atbalsta formas: 

 pabalsts higiēnas nodrošināšanai - 4 pašvaldības (1 republikas pilsēta un 3 vidējie novadi) no kurām 

1 izvērtē ienākumus (republikas pilsēta); 

 Ziemassvētku pabalsts – 8 pašvaldības (4 republikas pilsētas, 2 vidējie un 2 mazie novadi) no kurām 

4 izvērtē ienākumus (3 republikas pilsētās un 1 vidējā novadā); 

 pabalsts jubilejā – 11 pašvaldības  (6 republikas pilsētās, 1 lielā, 2 vidējos un 2 mazajos novados) 

 atbrīvošanas no ieslodzījuma pabalsts – 15 pašvaldības  (7 republikas pilsētās, 1 lielajā, 4 vidējos un 

4 mazajos novados); 

 pabalsts nāves gadījumā – 19 pašvaldības (8 republikas pilsētas, 7 vidējie un 4 mazie novadi) no 

kurām 2 izvērtē ienākumus (1 republikas pilsētā un 1 vidējā novadā); 

 bērna piedzimšanas pabalsts – 20 pašvaldības (8 republikas pilsētas, 2 lieli, 6 vidējie un 4 mazie 

novadi); 

 pabalsts politiski represētām personām – 10 pašvaldības (4 republikas pilsētas, 2 lieli, 2 vidēji un 2 

mazie novadi); 

 pabalsts kara veterāniem – 1 pašvaldība (mazais novads); 

 pabalsts bērniem – 1 pašvaldība (1 republikas pilsēta). 

Bez tam, daļa no pašvaldību piešķirtajiem pabalstiem, kas tiek uzrādīti kā sociālās palīdzības pabalsti un kas 

vērsti uz iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanu (skat. Pielikumu Nr.5), tiek piešķirti, neizvērtējot 

saņēmēja ienākumu līmeni (tajā skaitā bērnu ēdināšanas pabalsti, veselības aprūpes pabalsti, pabalsti mācību 

maksas segšanai u.tml.), bet pašvaldības tos piešķir orientējot uz konkrētām mērķa grupām (tādām kā 

invalīdi, nestrādājoši pensionāri, politiski represētie, ģimenes ar bērniem, daudzbērnu ģimenes), kas līdz ar to 

ietilpst pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu lokā un arī nevar tikt vērtētas kā sociālās palīdzības pabalsti SPSP 

likuma izpratnē. Vienlaicīgi secināms, ka ir atsevišķi pabalsti, kas tiek piešķirti gan izvērtējot, gan 

neizvērtējot ienākumu līmeni atkarībā no iedzīvotāju grupas, kurai tie piešķirami. Tie pabalsti, kuri tiek 

piešķirti pamatvajadzību apmierināšanai, daļā, kur tiek ņemts vērā ienākumu līmenis, būtu uzskatāmi par 

sociālās palīdzības pabalstiem, bet daļā, kur ienākumi netiek vērtēti, tie vērtējami kā brīvprātīgās pašvaldību 

iniciatīvas. 

Vērtējot gan piešķiramo pabalstu daudzveidību, gan to apmēru, jāsecina, ka jo lielāka ir pašvaldība 

(republikas pilsētas, lielie novadi), jo pašvaldību ieviestie un piešķirtie pabalsti ir daudzveidīgāki (ietver 

daudz pašvaldību brīvās iniciatīvas elementu) un apmēra ziņā lielāki, piemēram, salīdzinot sociālo atbalstu 

veselības aprūpes jomā, pilsētās tas var sasniegt līdz LVL 400 gadā, bet mazajos novados – līdz LVL 100 

gadā.  

Savukārt atšķirības lauku teritoriju (novadu) un republikas pilsētu pašvaldību ieviestajos sociālās palīdzības 

pabalstos un brīvprātīgajās iniciatīvās vērojamas atkarībā no iedzīvotāju specifiskajām vajadzībām 

konkrētajā teritorijā. Papildus iepriekš minētajām pamata pašvaldību brīvprātīgajām iniciatīvām, jānorāda 

tādas, kuras ieviesušas viena vai vairākas pašvaldības, kā tādas minamas pabalsts izglītojamiem, kuriem 

noteiktas mācības mājās (Jelgava), pabalsts pirts izdevumu segšanai (Jelgava, Daugavpils, Alūksnes novads 

u.c.). 
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4.3 Pašvaldību piešķirto sociālo pabalstu attiecība pret darba samaksu 

Analizējot veiktos aprēķinus par to obligāto sociālās palīdzības pabalstu apjomu, ko vidēji ņemot vērā 

normatīvajos aktos noteikto varētu saņemt konkrētas pašvaldības iedzīvotāji (skatīt Pielikumu Nr. 6) dažādās 

ģimenes stāvokļa situācijās, jāsecina, ka saņemamo pabalstu kopums būtiski neatšķiras atkarībā no 

pašvaldības lieluma (lielās, vidējās, mazās) un izvietojuma (pilsētās, lauki). 

Salīdzinot Pielikuma Nr. 6 Tabulā 1 ietverto apkopojumu ar valstī noteikto minimālo darba algu atkarībā no 

strādājošajiem darbaspējīgiem ģimenes locekļiem un apgādājamo skaita (Pielikuma Nr. 6 Tabula 2), 

jāsecina, ka pašvaldību saistošajos notikumos paredzētās iespējas saņemt pamata sociālos pabalstus un to 

apmēru varētu veicināt mazāku motivāciju atgriezties darba tirgū  ģimenēm ar bērniem, ar vienu 

darbaspējīgu vecāku. Ienākumi, ko varētu gūt viens no vecākiem (vai viena vecāka ģimene), strādājot un 

saņemot minimālo darba algu, būtiski neatšķiras no ienākuma līmeņa, kas būtu sagaidāms, saņemot visus 

obligātos sociālās palīdzības pabalstus, kas paredzēti pašvaldību saistošajos noteikumos.   

Pie tam jāatzīmē, ka šāda atšķirība arvien samazinās, atkarībā no bērnu skaita, un gadījumā, ja ģimenē aug 3 

bērni, ienākumu apjoms varētu būt gandrīz ekvivalents, savukārt 4 bērnu gadījumā ienākumi no sociālās 

palīdzības pabalstiem, ja tiek saņemts pilns spektrs no normatīvajos aktos noteiktā, pārsniedz ienākumus, ko 

mājsaimniecība gūtu vienam no pieaugušajiem strādājot un saņemot minimālo darba algu.  

Gadījumā, ja strādājoši ir divi vecāki, mājsaimniecības ienākumu līmenis no darba visos gadījumos 

pārsniedz ienākumu līmeni, ko varētu iegūt saņemot pieejamos obligātos sociālās palīdzības pabalstus.  

Tomēr nevar izslēgt, ka arī šāda ienākumu starpība, ņemot vērā papildus izdevumus, kas ģimenei rodas 

sakarā ar došanos algotā darbā, varētu nebūt pietiekama, lai sniegtu nepieciešamo motivāciju atgriezties 

darba tirgū (Pielikuma Nr. 6 Tabula 2). 

Vienlaikus jānorāda, ka ģimeņu ar bērniem ienākumi nedz no minimālās neto darba algas, nedz no sociālās 

palīdzības pabalstiem nevar tikt vērtēts kā pietiekošs, lai nodrošinātu SPSP likumā definētās 

pamatvajadzības, ņemot vērā, ka 2013.gada jūnijā valstī aprēķinātais iztikas minimums sastādīja LVL 180,43 

uz vienu personu.  

8.att. Dzīvokļa un GMI pabalsta apmērs, ko ģimene tiesīga saņemt, saskaņā ar saistošajiem 

noteikumiem (Pielikuma Nr.6 Tabulas 2 apkopojums) 
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5 Secinājumi 

Balstoties uz spēkā esošā Latvijas Republikas tiesiskā regulējuma, kas veido sociālās palīdzības normatīvo 

ietvaru un bāzi, izpēti un analīzi, uz šī Ziņojuma sagatavošanas brīdi KPMG ir konstatējusi vairākus šobrīd 

spēkā esošā tiesiskā regulējuma trūkumus un nepilnības, kuru rezultātā sociālās palīdzības sistēma Latvijā ne 

vienmēr spēj nodrošināt un sasniegt izvirzītos mērķus.  

Kā nozīmīgākie aspekti ir minami sekojošie: 

Novērojumi Ieteikumi 

5.1. Lai gan SPSP likums pamatvajadzību 

definīcijā iekļauj arī tādas pamatvajadzības kā 

obligātā izglītība un veselības aprūpe, no minētā 

likuma un pētījumā ietverto pašvaldību saistošo 

noteikumu analīzes, secināms, ka šobrīd Latvijā  

normatīvajos aktos definētās pamatvajadzību 

jomas netiek tieši regulētas sociālās palīdzības 

normatīvā regulējuma ietvaros, atstājot tās  citu  

politikas jomu kompetencē.  

Sociālās palīdzības jomas politikas veidotājiem ir 

jāpieņem lēmums par to, vai izslēgt šīs SPSP 

likumā minētās pamatvajadzības, kuras tiek 

nodrošinātas arī citu politikas jomu ietvaros 

(bezmaksas pamatizglītība; veselības aprūpes 

minimums u.tml.), vai arī esošā sociālās politikas 

tiesiskā regulējuma ietvaros, t.i., SPSP likumā, 

konkretizēt pašvaldību pienākumu nodrošināt 

atbalstu iedzīvotājiem šo pamatvajadzību 

nodrošināšanai. 

5.2.  SPSP likumā definētais sociālās palīdzības 

mērķis ir šaurāks (īslaicīga palīdzības sniegšana – 

krīzes situācijās), nekā tālākais regulējums 

likumā un Ministru kabineta noteikumos, jo 

tiesības saņemts GMI pabalstu un dzīvokļa 

pabalstu SPSP likumā pēc būtības nav 

ierobežotas laikā. Tikai vienreizējs pabalsts 

ārkārtas situācijā, kuru pašvaldībām ir tiesības, 

bet ne pienākums, piešķirt nevērtējot materiālo 

situāciju, ir paredzēts krīzes situācijām.   

Savukārt SPSP likumā noteiktais mērķis ir sniegt  

materiālu atbalstu (nenorādos, kādu) ar nodomu 

veicināt darbspējīgo personu līdzdarbību savas 

sociālās situācijas uzlabošanā, tomēr sociālās 

palīdzības definīcija to sašaurina kā naudas vai 

mantiska pabalsta piešķiršanu. 

 

SPSP likumā būtu skaidri jānodefinē sociālās 

palīdzības mērķis, nosakot, kāda palīdzība tiek 

piešķirta īslaicīgi, kāda ilglaicīgi, precīzi nosakot 

pabalsta piešķiršanas periodus. Tāpat, SPSP likumā 

būtu jānosaka adekvāti pabalstu lieluma līmeņi un 

to robežas atbilstoši sociālās palīdzības vajadzībām 

un mērķa sasniegšanai, un tas, kas ietilps 

„palīdzības grozā”, kā arī jānosaka sociālās 

palīdzības īstenošanas un uzraudzības mehānismi. 

  

5.3. Tikai dzīvokļa pabalsts būtu vērtējams kā  

atbilstošs konkrētas SPSP likumā definētās 

pamatvajadzības – mājokļa – nodrošināšanai. 

Ēdiena nodrošināšana normatīvo aktu ietvaros 

tiek risināta pastarpināti, piešķirot pabalstu GMI 

līmeņa nodrošināšanai. Līdzīgi ir arī neskaidrs 

apģērba nodrošināšanas tiesiskais statuss. 

Ir nepieciešams koriģēt normatīvo regulējumu, lai 

precīzi īstenotu SPSP likumā noteikto sociālās 

palīdzības mērķi (atbalsts pamatvajadzību 

apmierināšanai) un noteikt tādas sociālās palīdzības 

formas, kas fokusētos uz  sociālo palīdzību ne tikai 

naudā, bet arī definētu pakalpojumu formā SPSP 

likumā noteikto pamatvajadzību apmierināšanai. 

Šādas izmaiņas būtu pamatā ieviešamas SPSP 

likumā. 

5.4. Lai gan SPSP likuma līmenī ir vispārīgi 

pieminētas līdzdarbības formas, tomēr, SPSP 

likums pietiekami nekonkretizē klienta 

līdzdarbības pienākuma saturu, apjomu un 

iespējamos rīkus, lielā mērā atstājot šo 

līdzdarbības pienākumu definēšanu pašvaldības 

kompetencē vai konkrēti sociālās palīdzības 

organizatora atbildībā.  

Ar 2011.gada grozījumiem SPSP likumā ir 

mēģināts panākt lielāku skaidrību klientu 

Būtu vēlams nodrošināt katram klientam individuāli 

izvirzāmos uzdevumus un konkrētā klienta 

pienākumus savas sociālās situācijas risināšanai 

deleģēt sociālās darbinieka kompetencē.  

Ir nepieciešama skaidra un tieša sasaiste SPSP 

likuma līmenī starp līdzdarbības pienākumu aktīvu 

pildīšanu un konkrētā sociālā pabalsta izsniegšanu, 

īpaši runājot par darbspējīgām personām, to 

definējot SPSP likuma V nodaļā. 
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līdzdarbības pienākumu iedzīvināšanā, un līdz ar 

to ir pamats atsevišķu pienākumu neizpildes 

gadījumā samazināt izmaksājamo pabalstu vai 

pārtraukt to maksāt, tomēr, nav konkrēti 

pateikts, cik ilgi drīkst nemaksāt pabalstu. 

 

5.5. SPSP likumā ietvertā sociālās palīdzības 

mērķa definīcija ietver materiālu atbalstu arī 

maznodrošinātām personām. Nekur citur SPSP 

likuma regulējumā maznodrošinātās personas 

statuss nav definēts, nedz arī ietverts tiešs 

deleģējums pašvaldībām šo statusu definēt. 

 

Būtu ieteicams ietvert SPSP likumā, kā nozares 

pamata tiesību aktā,  tiešu deleģējumu pašvaldībām 

saistošajos noteikumos noteikt kārtību 

maznodrošināto personu statusa piešķiršanai. 

5.6. Tiesības noteikt dzīvokļu pabalsta apmēru 

SPSP likumā ir deleģētas katrai konkrētai 

pašvaldībai. Vienlaicīgi likums paredz materiālo 

stāvokļa izvērtēšanu kā pamata nosacījumu 

sociālo pabalstu piešķiršanai. Ņemot vērā termina 

„dzīvokļa pabalsts” lietojumu arī kopsakarā ar 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” rodas neskaidrības, vai piešķirot 

dzīvokļa pabalstu, pašvaldībai vienmēr būtu 

jāvadās no pamata nosacījumiem sociālās 

palīdzības pabalsta piešķiršanai (materiālais 

izvērtējums), vai arī tai ir brīvas tiesības noteikt 

personu loku un kritērijus šī pabalsta 

piešķiršanai. Minēto apstiprina pašvaldību 

saistošo noteikumu izpēte, kur vērojama dažāda 

šī jautājuma interpretācija. 

8 no 26 apskatītajām pašvaldībām dzīvokļa 

pabalsts tiek piešķirts arī atsevišķām iedzīvotāju 

grupām, neatkarīgi no to ienākumu līmeņa. Šāda 

veida dzīvokļi pabalstu izmaksa, kā kritēriju 

izmantojot piederību konkrētai iedzīvotāju 

kategorijai, neatkarīgi no ienākuma līmeņa vai 

materiālā stāvokļa, nevar tikt uzskatīti par 

sociālās palīdzības pabalstiem SPSP likuma 

izpratnē. 

Ir jāprecizē SPSP un citu likumu normas un 

nepārprotami jānosaka, kas ir saprotams  ar 

dzīvokļa pabalstu kā sociālās palīdzības pabalstu, 

un kas vērtējams kā cita veida atbalsts.  

Ir jāveic precizējums SPSP likuma 35.pants, lai 

risinātu neskaidro regulējumu attiecībā uz 

kritērijiem dzīvokļa pabalsta kā sociālās  palīdzības 

pabalsta piešķiršanai. 

Būtu jāapsver nepieciešamība SPSP likumā noteikt 

vienotus dzīvokļa pabalsta piešķiršanas 

nosacījumus valstī, jo dažādās pašvaldībās 

piešķiršanas kritēriji ievērojamo atšķiras un nav 

rodami kopīgi atskaites punkti, neatkarīgi no 

pašvaldību izmēra (republikas pilsētā/lielie novadi; 

vidējie/mazie novadi). 

5.7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksu 

naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu 

natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu 

ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu 

audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas 

un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem, gadījumos, ja tiek 

konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis 

vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem vai 

pēc pašas personas (ģimenes) vēlēšanās. Līdz ar to 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu 

pašvaldībai nav tiesību pēc savas iniciatīvas 

pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķirt, 

veicot konkrētu pamatvajadzību apmierināšanai 

nepieciešamo izmaksu segšanu, izņemot, ja 

pašvaldība fiksē pabalsta izlietošanas neatbilstību 

Ir nepieciešams SPSP likumā noteikt pabalsta GMI 

līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudas veidā, daļā 

aizstājot to ar pabalstu natūrā, sedzot 

pamatvajadzību izdevumus, un attiecīgi koriģēt 

ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību. 
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vai klients pats izsaka šādu vēlēšanos.  

5.8. Daudzi no pašvaldību piešķirtajiem 

pabalstiem, kas pēc savas būtības tiek mērķēti uz 

pamatvajadzību apmierināšanu, nevar tikt 

uzskatīti par sociālās palīdzības pabalstiem, jo tie 

nereti tiek piešķirti nevērtējot saņēmēja ienākumu 

līmeni. Tie ir - bērnu ēdināšanas pabalsti, 

veselības aprūpes pabalsti, pabalsti mācību 

maksas segšanai  u.tml. 

 

Būtu ieteicams veicināt pašvaldību izpratni par 

sociālās palīdzības un cita veida atbalsta (brīvo 

iniciatīvu) atšķirīgajām iezīmēm, lai nodrošinātu 

pilnvērtīgu un korektu atskaites sistēmu, un apsvērt 

nepieciešamību papildināt SPSP likuma 

regulējumu, nepārprotami identificējot, ka pabalsti, 

kas tiek sniegti neizvērtējot ienākumu līmeni nav 

sociālās palīdzības pabalsti. 

5.10. Salīdzinot pētāmo pašvaldību saistošajos 

noteikumos paredzētos dzīvokļa pabalsta 

piešķiršanas kritērijus un apmērus, jāsecina, ka 

vērojama liela daudzveidība, pie tam nav 

sastopama līdzvērtīga vai salīdzināma pieeja 

atkarībā no konkrētās pašvaldības izmēra, līdz ar 

to iedzīvotājiem dažādās pašvaldībās pieejamais 

dzīvokļa pabalsta apmērs un piešķiršanas 

kritēriji ir atšķirīgi radot nevienlīdzīgus 

apstākļus. 

Sociālās palīdzības politikas veidotājiem ieteicams 

pilnveidot dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas metodi 

(formulas veidā) un sekojoši to definēt un noteikt 

likuma vai Ministru kabineta noteikumu līmenī. 
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6 Pielikumi 
 

Pielikums nr. 1.1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

48 LVL bērnam 

90 LVL vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 LVL pilngadīgai personai 

48 LVL bērnam 

90 LVL vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem 

2010  
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 
90 LVL vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 P = GMI +K – I, kur 
P – dzīvokļa pabalsta apmērs 
GMI – garantētā ienākumu līmeņa summa 
K – normatīvie izdevumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem 
I – palīdzības pieprasītāju ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto GMI līmeņa pabalstu). 

Vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā < 200 LVL 
katram ģimenes loceklim mēnesī 

< 250 LVL atsevišķi dzīvojošam vecuma vai 
invaliditātes pensijas saņēmējam 

2009 

2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012 Saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir 

atkarīgs no 
kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 
(pabalsts pārtikas iegādei,) 

2008     

2009     
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  2010 

30 LVL gadā 

Ģimene (persona) (<180 LVL mēnesī vienai 
personai) 

Trūcīgā statusa pensionārs, invalīds, soc. 
nodrošinājuma pabalsta saņēmējs 

30 LVL gadā Bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam 
2011 

2012 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem) 

2008 
75 vai  240 
LVL  gadā 

Personas, kura saņem vecuma vai invaliditātes 
pensiju  (pēdējo 3 mēnešu laikā <120 – 144 

LVL personai) 
 

  

2009   

2010 
50 gadā  vai  

240 LVL gadā 

Personas, kura saņem vecuma vai invaliditātes 
pensiju  (pēdējo 3 mēnešu laikā <135 – 

165LVL personai) 
 

  

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008 
30 – 40 LVL 

gadā 

Trūcīgas ģimenes bērnam 
Bērnam ģimenē, kur Ienākumi pēdējo 3 
mēnešu laikā <120 – 144 LVL personai 

  

2009   

2010 

25 LVL gadā 
(uzsākot 

mācību gadu) 

Bērnam ģimenē, kur Ienākumi pēdējo 3 mēnešu 
laikā <135 – 165 LVL personai 

 Vispārizglītojošās vai profesionālās 
izglītības iestādes audzēknim (< 20 gadu 
vecums) 

 Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem 
(bez vecuma ierobežojuma) 

  

2011 

2012 

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012     

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 Pabalstu 
izmaksā pēc 

izdevumu 
apliecinoša 
dokumenta 

iesniegšanas 

Saskaņā ar Sociāla dienesta lēmumu pēc 
klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008   

10 - 40 LVL mēnesī 
Personas, kura objektīvu iemeslu dēļ nespēj veikt 

ikdienas mājas darbus 
Bērniem invalīdiem 

2009   

2010   

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008   200 LVL gadā 
transporta 

pakalpojumiem 
Ls 1 500 gadā 

mājokļa pielāgošanai 

Personas, kuras pārvietojas ratiņ krēslā/ ar 
funkcionālie traucējumiem. 

 

2009   

2010   

2011   

2012   

Piemaksa pie GMI līmeņa 

2010 

Ls 50 mēnesī 

Bērniem ģimenēs, kuras saņem GMI pabalstu 
un kurās visi apgādājamie ir nepilngadīgi, 
vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem 

(ieskaitot). 

  

2011   

2012   



 

 34 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 
100 LVL 

(vienreizējs) 
Ģimene, kurā ir jaundzimušais (deklarēta dzīves vietā nemazāk kā 12 mēnešus) 

Pabalsts jubilejā 
100 LVL 

(vienreizējs) 
Persona, kura sasniegusi simts un vairāk gadu. 

Apbedīšanas pabalsts 
300 LVL 

(vienreizējs) 
Persona, kura uzņemas apbedīšanu (pabalsta apmēru samazina par VSAA izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru). 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

50 LVL gadā Politiski represēta persona 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Pensionāri un Invalīdi (1.un2.gr.) - 50% - 90% 

Daudzbērnu ģimene (bērni līdz 19 gadu vecumam) - 90% 
Persona ar bērnu, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 90% 

Personai, kurai zeme atrodas aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – 90% 
Personām, par zemi vai ēku kas tiek izmantota pašvaldības vajadzībām – 50% - 90% 

Personai par ēku, kas ir atzīta par valsts aizsargājamu kultūras objektu – 50% 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
1.- 4.kl.izglītojamie – 100% 

5.-12.kl izglītības audzēkņi – 60% 
Pilna laika studējošais – 60% 

Daudzbērnu ģimene  60% - 100% 
Nestrādājošs pensionārs (vecāka par 75 gadiem ) – 100% 
Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas klients – 100% 

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks – 100% 
Skolu pedagogs – 60% 

 Visi pasažieri (23.,24.,  jūnijā, 18.nov., 31.dec., 1.jan.) – 100% 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
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Pielikums nr. 1.2 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008  
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

2008 

20 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.)plus 2 LVL piecus(karstā ūdens 
pieg. apm.)vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei) (1.-3.,5. kategorijas) 

24 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.)no 10.2009. plus  2 LVL (karstā 
ūdens pieg. apm.) vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei) (4.,6.,7. kategorijas) 

2008. - 22 LVL mēnesī sešus mēnešus (un no 10.2009. 27 LVL mēnesī) (siltumenerģijas piegādes 
apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.)vai 80 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(8. kategorija) 

13 LVL mēnesī uz vienu bērnu, bet ne vairāk par 60LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus 2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.)vai 80 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(9. 
kategorija) 

10 LVL mēnesī uz vienu bērnu, bet ne vairāk par 60LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.)plus 2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) vai  70 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(10. 
kategorija) 

24 LVL mēnesī par vienu bērnu un papildus 4 LVL par otro bērnu  sešus mēnešus( siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(11. kategorija) 

2008.- 20 LVL mēnesī sešus mēnešus  (un no 10.2009. 24 LVL mēnesī) (siltumenerģijas piegādes 
apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(12. 
kategorija) 

13 LVL mēnesī uz vienu bērnu, bet ne vairāk par 50LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) vai  50 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(13.-15. kategorijas)  

20 LVL mēnesī par vienu bērnu un papildus 5 LVL par otro bērnu sešus mēnešus ( siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) vai 50 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(16. kategorija)  

 

15 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.) (17.kategorija) 

 

      

 
1. Vientuļš invalīds, pensionārs  (ienākumi 

personai 100.01 – 180 LVL mēnesī); 
2. Atsevišķi dzīvojošs no bērniem invalīds, 

pensionārs (140.01 – 170 LVL mēnesī); 
3. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 

atsevišķi dzīvojošiem no bērniem (220.01 – 
270 LVL mēnesī  kopā); 

4. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 
atsevišķi dzīvojošiem no bērniem 
(220.00LVL mēnesī  kopā); 

5. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 
bez citiem likumīgajiem apgādniekiem 
(220.01 – 290 LVL mēnesī  kopā); 

6. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 
bez citiem likumīgajiem apgādniekiem 
(220.00 LVL mēnesī  kopā); 

7. Atsevišķi dzīvojošs no bērniem invalīds, 
pensionārs (100.01 – 140 LVL mēnesī); 

8. Vientuļš invalīds, pensionārs  (ienākumi 
personai 100.00  LVL mēnesī); 

9. Daudzbērnu ģimenes (ar trūcīgā statusu); 
10. Daudzbērnu ģimenes (nav trūcīgā 

statusu)(<valsts min. alga); 
11. Ģimene (ar trūcīgā statusu); 
12. Persona (ar trūcīgas statusu); 
13. Bērns ģimenes aizbildniecībā(<valsts min. 

alga); 
14. Ģimenēm, kuru atrodas bērns 

invalīds(<valsts min. alga); 
15. Ģimenēm, kuru atrodas bērns 

bārenis(<valsts min. alga); 
16. Ģimenēm ar bērniem (nav trūcīgā 

statusu)(<valsts min. alga); 
17. Darbspējīgs pirmspensijas vecums (<135 

LVL mēnesī personai) 
 

 

2009 

2010 20 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.)plus 2 LVL piecus(karstā ūdens 1. Vientuļš invalīds, pensionārs  (ienākumi 
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2011 pieg. apm.)vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei) (1.-3.,5. kategorijas) 

24 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. 
apm.) vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(4.,6.,7. Kategorijas) 

32 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. 
apm.) plus 5 LVL mēnesī (citi komunālie) (6.mēn.) vai 90 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(8.kategorija) 

27 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.) plus 2 LVL (karstā ūdens pieg. 
apm.) vai 90 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(9.kategorija) 

15 LVL mēnesī uz vienu bērnu, bet ne vairāk par 65LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus 2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) plus  5 LVL mēnesī kalendārā gada laikā un 
papildus 5 LVL 6. Mēnešus (citi komunālie) vai 90 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(10.kategorija) 

12 LVL mēnesī uz vienu bērnu,bet ne vairāk par 65LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.), plus 5 LVL mēnesī sešus mēnešus (citi 
komunālie)  vai 80 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei) (11.kategorija) 

29 LVL mēnesī par vienu bērnu un papildus 4 LVL par otro bērnu sešus mēnešus ( siltumenerģijas 
piegādes apm.)  plus 2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) plus  5 LVL mēnesī kalendārā gada laikā un 
papildus 5 LVL 6. Mēnešus (citi komunālie) vai 80 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei)(12. 
kategorija) 

 24 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. 
apm.)  plus  5 LVL mēnesī kalendārā gada laikā (citi komunālie)  vai 70 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(13.kategorija) 

13 LVL mēnesī uz vienu bērnu, bet ne vairāk par 50LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) vai  50 LVL gadā(cietā kurināmā 
iegādei)(14.,16. kategorijas) 

15 LVL mēnesī uz vienu bērnu, bet ne vairāk par 55LVL mēnesī sešus menešus (siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.) plus 5 LVL mēnesī (citi komunālie) sešus 
mēnešus vai 60 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei) (15. kategorija) 

25 LVL mēnesī par vienu bērnu un papildus 5 LVL par otro bērnu sešus mēnešus ( siltumenerģijas 
piegādes apm.) plus  2 LVL (karstā ūdens pieg. apm.)  plus 5 LVL mēnesī (citi komunālie) sešus 
mēnešus  vai 60 LVL gadā(cietā kurināmā iegādei) (17. Kategorija) 

15 LVL mēnesī sešus mēnešus (siltumenerģijas piegādes apm.)(18.,19. kategorijas) 

 

personai 100.01 – 180 LVL mēnesī); 
2. Atsevišķi dzīvojošs no bērniem invalīds, 

pensionārs (140.01 – 170 LVL mēnesī); 
3. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 

atsevišķi dzīvojošiem no bērniem (220.01 – 
270 LVL mēnesī  kopā); 

4. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 
atsevišķi dzīvojošiem no bērniem 
(220.00LVL mēnesī  kopā); 

5. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 
bez citiem likumīgajiem apgādniekiem 
(220.01 – 290 LVL mēnesī  kopā); 

6. Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem, 
bez citiem likumīgajiem apgādniekiem 
(220.00 LVL mēnesī  kopā); 

7. Atsevišķi dzīvojošs no bērniem invalīds, 
pensionārs (100.01 – 140 LVL mēnesī); 

8. Vientuļš invalīds, pensionārs  (ienākumi 
personai 100.00  LVL mēnesī); 

9. Atsevišķi dzīvojošs no bērniem invalīds, 
pensionārs (100.00  LVL mēnesī); 

10. Daudzbērnu ģimenes (ar trūcīgā statusu); 
11. Daudzbērnu ģimenes (nav trūcīgā 

statusu)(<valsts min. alga); 
12. Ģimene (ar trūcīgā statusu); 
13. Persona (ar trūcīgas statusu); 
14. bērns ģimenes aizbildniecībā(<valsts min. 

alga); 
15. ģimenēm, kuru atrodas bērns 

invalīds(<valsts min. alga); 
16. ģimenēm, kuru atrodas bērns 

bārenis(<valsts min. alga); 
17. Ģimenēm ar bērniem (nav trūcīgā 

statusu)(<valsts min. alga); 
18. Darbspējīgs pirmspensijas vecums (<135 

LVL mēnesī personai); 
19. Atsevišķi dzīvojošas personas/ģimenes(nav 

trūcīga statusu) (<120 LVL mēnesī personai) 
 
 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012 500 LVL 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, 
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 
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Daugavpils pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 
Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 

Apmērs (periods; pabalsta 

apmērs ir atkarīgs no kritērijiem) 
Kritēriji  

Apmērs  
(periods, u.c. nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009     

2010 10 LVL mēnesī par katru 
bērnu ik mēnesī 

gadā(<1g.) (1. kategorija) 
 

100% apmērā ik mēnesi 
mācību gada laikā plus/vai 
100% apmērā ik mēnesī 
gadā (izglītības iestādēs)  
plus vasaras ēdināšanas  

ik menesī vasaras  periodā 
(2.kategorija) 

 
50% apmērā ik mēnesī 

gadā (izglītības iestādēs)  
 (3. Kategorija) 

 
100% apmērā ik mēnesi 
mācību gada laikā  plus 
vasaras ēdināšanas  ik 
menesī vasaras periodā 

(4.-5.kategorijas) 
 

100% apmērā ik mēnesī 
gadā (izglītības iestādēs) 

(6.-7.kategorijas) 
 

100% apmērā ik mēnesi 
mācību gada laikā plus/vai 

50% apmērā ik mēnesī 
gadā (izglītības iestādēs)  
plus vasaras ēdināšanas  

ik menesī vasaras  periodā 
(8.kategorija) 

 
 

100% apmērā 
četrus mēnešus gadā(9.-

10.kategorijas) 
 

100% apmērā gada 
garumā(11.kategorija) 

 
 
 

Periodā līdz bērna 
piedzimšanai(12.kategorija) 

 

1. Trūcīgā statusa ģimenei (bērnam 
līdz 1 gada vecumam); 

2. Trūcīgā status ģimenes  bērns, kurš 
mācās izglītības iestādē vai 
apmeklē Daugavpils pirmskolas 
izglītības iestādes; 

3. daudzbērnu ģimenes bērns, kurš 
apmeklē Daugavpils pirmskolas 
izglītības iestādes (< valsts min. 
mēn. alga LVL personai); 

4. bāreņiem kuri dzīvo ģimene (< 
valsts min. mēn. alga LVL 
personai); 

5. Ģimene ar bērnu invalīdu (< valsts 
min. mēn. alga LVL personai); 

6. Ģimene (Černobiļas AES avārijas 
seku novēršanas darbinieki)(< 
valsts min. mēn. algas apmērs LVL 
personai); 

7.     7.       Afganistānas kara dalībnieki (<     
valsts min. mēn. algas apmērs LVL 
personai); 

8.     8.      Ģimene ar aizbildniecībā esošu 
bērnu (< valsts min. mēn. alga LVL 
personai); 

9.     9.      Pieaugušiem ģimenes locekļiem ar 
trūcīgās ģimenes statusu un kuras pilda 
līdzdarbības pienākumus; 

10. Vientuļam pensionāram/invalīdam 
(<100 LVL mēnesī personai); 

 
11. Pabalsta pieprasītājām, kurš atrodas 

dienas centrā invalīdiem valsts SIA 
“Daugavpils psihineiroliģiskā 
slimnīca”; 

12. Grūtnieces(< valsts min. mēneša 
alga) ar dzīvesvietu soc. Patversmē, 
soc. Mājā, ģimenes atbalsta 
centrā/patversmē 

 
 
 
 
 

 

  

2011 

2012 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

2008     

2009     

2010 200 LVL vienreizējs (telpas 
remontam)(1.-

1. Trūcīgā ģimene (persona); 
2. Vientuļš vai atsevišķi dzīvojošs 

200 LVL vienreizējs 
(telpas remontam) 

Bārenis 
2011 
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u.c.) 
2012 

2.kategorijas) vecuma ensionārs/ Invalīds (< 
valsts. min. mēneša alga) 

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, zobārstam, vizītes 
pie ārsta, u.c. pakalpojumi) 

2008     

2009     

2010 

60 LVL gadā (1.,5.,6.,9. 
kategorijas) 

70 LVL gadā (2.,4.,7. 
kategorijas) 

80 LVL gadā (3.kategorija) 
50 LVL gadā (8., 13. 

kategorijas) 
60 LVL gadā 

katrām(10.kategorija) 
50 LVL gadā 

katrām (11.,16.kategorijas) 
 

40 LVL gadā 
katrām (12.,17. kategorijas) 

 
 

40 LVL gadā (14.kategorija) 
 
 

30 LVL gadā(15.kategorija) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Persona ar atkarību problēmām ar 
trūcīgas personu statusu; 

2. Ģimenes/ personas ar trūcīgā 
status;  

3. Trūcīgā statusa (persona) ģimene/ 
daudzbērnu ģimene, (ortodonta 

pakalpojumi);  
4. Smagi slims guļošs invalīds (<160 

LVL mēnesī personai); 
5. Vientuļš invalīds/pensionārs (<100-

140 LVL mēnesī); 
6. Vientuļa politiski represēta, 

nestrādājoša persona (<160 LVL 
mēnesī personai); 

7. Vientuļš invalīds/pensionārs (100 
LVL mēnesī); 

8. Vientuļš invalīds/pensionārs (<100 -
160 LVL mēnesī); 

9. Vientuļa persona, kura cietusi no 
komunistiska vai nacistiska režīma 
(<160 LVL mēnesī personai); 

10. Kopā dzīvojošie pensionāri/invalīdi 
un politiski represētas personas bez 
citiem likumīgajiem(<100 LVL 
mēnesī personai); 

11. Kopā dzīvojošie pensionāri/invalīdi 
un politiski represētas personas bez 
citiem likumīgajiem(<100 - 140 LVL 
mēnesī); 

12. Kopā dzīvojošie pensionāri/invalīdi 
un politiski represētas personas bez 
citiem likumīgajiem(<140 - 160 LVL 
mēnesī); 

13. Atsevišķi dzīvojošie pensionāri. 
invalīdi (<100 LVL mēnesī 
personai); 

14. Atsevišķi dzīvojošie pensionāri. 
invalīdi (<100 -140 LVL mēnesī); 

15. Atsevišķi dzīvojošie pensionāri. 
invalīdi (<140 -160 LVL mēnesī); 

16. Kopā dzīvojošie pensionāri/invalīdi 
un politiski represēta persona(<100 
LVL mēnesī personai); 

17. Kopā dzīvojošie pensionāri/invalīdi 
un politiski represēta persona(<100 
LVL mēnesī personai). 

 

40 LVL gadā (1.,6. 
kategorijas)  

 
60 LVL gadā (2.,4.-

5. kategorijas) 
 

150 LVL gadā 
(3.kategorija)  

 
3 LVL apmērā par 
katru asins donoru 

(7. kategorija) 
 

70 LVL gadā (8. 
kategorija)  

 
Stacionārie 

pakalpojumu 
segšana līdz 3 

dienām (9. 
kategorija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Bērns invalīds ar funkcionāliem 
traucējumiem 

2. Smagi guļošs bērns invalīds  
3. Guļošs spināls Invalīds (1.vai 

2.grupa) 
4. Persona, kurai piešķirts „Mazgadīgā 

koncentrācijas nometņu ieslodzītā” 
statuss 

5. Persona, kurai piešķirts “Ļeņingradas 
blokādi pārcietušā iedzīvotāja” 
statuss 

6.  Bāreņi (līdz 24.g.) 
7.  Personas, kuri ir donori 
8.  Personas, kurām nepieciešamas 

hemodialīzes procedūras 
9.  Pensionāri, kuriem nav veselības 

apdrošināšanas polises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2011 

2012 

Obligātā izglītība 
(pabalsts kanceleju preču 

iegādei) 

2008     

2009     

2010 

15 LVL - 25 LVL gadā 
Trūcīgā status ģimeņu bērniem 
Aizbildņu ģimenēm ( < 200 LVL 

mēnesī uz personu) 
  

2011 

2012 

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012     
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Daugavpils pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 
(periods; 

pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts   

Pabalsts jubilejā 

100 LVL (100 
gadus vecai 

personai) 
 

Personai, kura sasniegusi 100 gadus 

Apbedīšanas pabalsts 
100 LVL 

vienreizējs 
Persona, kura uzņemas apbedīšanu (persona, kura uz nāves brīdi bija piešķirts trūcīgā statuss)* 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

10 LVL gadā Politiski represēta persona 

Higiēnas pakalpojumi 
(pirts izdevumu segšanai) 

Atbalsts divas 
reizes mēnesī 

gada laikā  

Vientuļa politiski represēta persona/ Vientuļš pensionārs (vecāks par 70.g.)/Vientuļš invalīds/ Iedzīvotājs vecāks par 80.g. (<valsts. min. 
mēneša alga)* 

Ziemassvētku/ svētku pabalsts 

Piešķir 
mantiskā 

veidā 
(dāvana) 

Daudzbērnu ģimenēm (trūcīgā statuss)* 
Bērniem (līdz 14.g.) no trūcīgām ģimenēm* 

 Guļošs invalīds/ Bērns invalīds 
Bāreņi 

Personām, kurām nodrošina aprūpi mājās 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 
atbrīvošanas 

25 LVL 
vienreizējs 

Persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Personām, par zemi vai ēku kas tiek izmantota pašvaldības vajadzībām – 50% - 90% 

Pensionāri un Invalīdi (1.un 2.gr.) - 90% 
Nestrādājošam pensionāram (<140 - 160 LVL mēnesī personai) - 90%* 

Vientuļš pirmspensijas vecuma bezdarbnieks (līdz pensijas vecumam <3 gadi) – 90% 
Invalīdam, kuram pieder mašīna, par zemi zem garāžas – 90% 

Kapitālsabiedrībām, ja invalīdu skaits no kopēja darbinieku skaita ir 50% - 50% 
Juridiskām personām par strādājošo skaitu palielināšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – 25% 

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai (kopšanas 

pabalsts) 

2008     

2009     

2010   

Bez maksas 
Pensijas vecuma personas un personas ar 

invaliditāti, kuras nespēj patstāvīgi veikt 
ikdienas mājas darbus. 

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

2008     

2009     

2010   Saskaņā ar 
Daugavpils pilsētas 

domes 
Personām, ar funkciju traucējumiem 2011   

2012   
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Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
Daudzbērnu ģimene  (tikai vienai personai) - 100% 

Nestrādājošs pensionārs (vecāka par 80 gadiem ) – 100% 
Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrības valdes locekļiem – 100% 

Nestrādājošs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieks – 100% 
Represēta persona – 100% 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 1.3 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL 

Atsevišķi dzīvojošs vecuma, invaliditātes pensijas 
saņēmējs - 75 LVL 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 
mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 n/a n/a 
2011 Līdz 10 m3 malkas, aprēķināts dalot pabalsts summu ar malkas iepirkuma cenu (2011.gadā 

1 m3 cena 27,45 LVL; 2012.gadā 1 m3 cena 28.06 LVL) tātad gadā cietā kurināmā iegādei 
2011.gadā līdz 274.50 LVL un 2012.gadā līdz 280.60 LVL. 

75 LVL (cietā kurināmā iegādei naudā, ja pēc aprēķina pabalsta summa nepārsniedz 75 LVL) 
vai 

līdz 400 LVL gadā (citu izdevumu segšanai) – pabalsta aprēķina formula: 
P = GMI + K – I, kur 

P – dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs mēnesī 
GMI – garantēto minimālo ienākumu summa palīdzības pieprasītājam vidēji mēnesī. Ja persona, 

kas noslēdza vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu to nav pildījusi, GMI summu 
samazina par šīs personas GMI līmeni. 

K – faktiskie ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto vidējie izdevumi mēnesī trīs mēnešu 
periodā, nepārsniedzot normatīvos izdevumus 

I – palīdzības pieprasītāja vidējie ienākumi mēnesī (ieskaitot attiecīgajos mēnešos saņemto 
pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai) trīs mēnešu periodā. 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene(persona) 
2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008  Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 

2009 
Līdz 2 valsts minimālo algu apmēram (t.i. līdz 400 LVL)  

2010 

2011 
Līdz 2 valsts minimālo algu apmēram (t.i līdz 400 LVL)  

2012 
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pamatvajadzības 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs 

no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008 50% pusgada 
izdevumi 

Brīvpusdienas 
(katru semestri)  

Bērni no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes  

  

2009   

2010     

2011     

2012 

50% pusgada 
izdevumi 

Brīvpusdienas 
(katru semestri)  

Zupas talons 

Bērni no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes  
Krīzes situācijā nonākušai ģimenei (personai), 

izvērtējot ienākumus 

Talons pārtikas 
iegādei  

(5% no valsts 
minimālas algas, 
izsniedz 4 reizes 

gadā) 
50% - 100% pusdienu 

apmaksa izglītības 
iestādē 

Krīzes situācijā nonākušai ģimenei (personai) 
Daudzbērnu ģimene 

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

   

2009 

2010 

2011 

2012 

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem) 

2008 

 
līdz 200 vai 300 

LVL gadā 

Trūcīgas ģimenes, maznodrošinātas ģimenes 
ar bērniem, personas, kuras saņem vecuma vai 
invaliditātes pensiju  (pēdējo trīs mēnešu laikā 

ienākumi nepārsniedz minimālo algu – 
2008.gadā 160 LVL, 2009.gadā 180 LVL š) 

 

  

2009   

2010 

 
līdz 100 vai 150 

LVL gadā 

Trūcīgas ģimenes, maznodrošinātas ģimenes 
ar bērniem, personas, kuras saņem vecuma vai 
invaliditātes pensiju  (pēdējo trīs mēnešu laikā 

ienākumi nepārsniedz minimālo algu – 
2010.gadā 180 LVL, 2011. un  2012.gadā 200 

LVL š) 
Pabalstu aprēķina pēc formulas: 

P = n(75% no A) + M – I, kur 
 
P – pabalsts 
n – ģimenes locekļu skaits 
A – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga 
par trim iepriekšējiem mēnešiem 
M – pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu vienā 
mājoklī dzīvojošo ģimenes locekļu ārstēšanās 
un medikamentu izdevumi par iepriekšējiem 
trīs mēnešiem 
I - pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu vienā 
mājoklī dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi 
par iepriekšējiem trīs mēnešiem 

  

2011   

2012   
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Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei) 

2008 
 

10 % no 
minimālās algas 
2008. – 16 LVL 
2009. – 18 LVL  

 

Trūcīgas ģimenes bērnam 
 

10 % no minimālās 
algas - 16 LVL 

 
Daudzbērnu ģimenēm 

2009 
10 % no minimālās 

algas – 18 LVL 
Daudzbērnu ģimenēm 

2010  
10 % no 

minimālās algas 
2010. – 18 LVL 

2011. – 20 
LVL(uzsākot 
mācību gadu) 

Trūcīgas ģimenes bērnam 
 

10 % no minimālās 
algas 

2010. – 18 LVL 
2011. – 20 LVL 

(uzsākot mācību gadu) 

Daudzbērnu ģimenēm 

2011 

2012 

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012     

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012     

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012     

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012     
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*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 
 
  

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 
(periods; 

pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 50 LVL Ģimenei, kurā ir jaundzimušais. 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 

Līdz 80% no 
valsts 

noteiktās 
minimālās 

algas  

Pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanas izdevumu samaksai, ja VSAA atteikusi piešķirt valsts apbedīšanas pabalstu, vai ja 
summa ir mazāka par 80% no valsts noteiktās minimālās algas. 

Pabalstu aprēķina kā starpību starp maksimālo pabalsta summu (80 % no valsts noteiktās minimālās algas) un saņemto valsts 
apbedīšanas pabalstu 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

20 LVL gadā Politiski represēta persona 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts 

Talons  
(2.5% no 

valsts 
minimālās 

algas) 

Bērnam no trūcīgas ģimenes (līdz 12.g.)* 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 
atbrīvošanas 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids 
(vienreizējs pabalsts krīzes situācijā) 

Izvērtē 
Sociālais 
dienests; 

Līdz 60 LVL 

Persona, kura nav deklarēta Jēkabpils pilsētā un ir naktspatversmē 
Ģimene, kurai liegtas iespējas izmantot savus materiālos resursus 

Dokumentu atjaunošanai 
Ģimene ar bērniem 

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldību iniciatīva: 
Zemes īpašniekam, uz kuras atrodas pašvaldības ēka – 90% 

Personām, kuras vecās par 70 gadiem – 50% 
Daudzbērnu ģimene  - 50% 
Invalīdi (1.un2.gr.) – 50% 

Komersantiem (detalizētāki kritēriji) -  25% - 50%  

Braukšanas maksas atvieglojums 
Pašvaldību iniciatīva: 

Izglītojamam no trūcīgas ģimenes – 50%* 
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Pielikums nr. 1.4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 
 

2008 n/a n/a 

2009 

75 – 105 LVL pusgadā, 150 – 210 LVL gadā 

40 -110 LVL uz 3 mēnešiem 

115 LVL gadā (cietā kurināma iegādei) 

Vientuļam pensionāram, 1.un 2.grupas invalīdam, 
politiski represēts pensionārs (+70 gadi)(<180 LVL 

mēnesī personai) ar bez likumīgajiem 
apgādniekiem 

Ģimene, kurā nav darbspējīgas personas vai 
nepilngadīgi bērni (<90 -160 LVL mēnesī personai) 

 

2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012 45 LVL 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Jelgavas pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs 

no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008 

100% 
vai 

330 LVL gadā 

Bērns ģimenē, kur darbspējīgas personas 
(<90 LVL mēnesī personai) 

Bērns ģimenē, kur nav darbspējīgas personas 
(<140 LVL mēnesī personai) 

Bāreņi, kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs (<160 
LVL mēnesī personai)  

Pirmskolas izglītības audzēknim, ja ienākumi 
ģimenē <90 LVL mēnesī 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Mājoklis 2008    
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(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, personām ar 
funkciju traucējumiem) 

2008 110 LVL gadā 
(citiem izd.) 

un/vai  

80 LVL gadā 
(medikamentiem) 

un/vai  
40 – 70 LVL 
gadā (zobu 
ārstēšana) 

un/vai 
120 LVL gadā 

(higiēnas preču 
iegādei) 

Ģimene (persona), kurā ir darbspējīgas 
personas (<90 LVL mēnesī personai) 

Vientuļam pensionāram/ invalīdam (160 LVL 
mēnesī) 

Kopā dzīvojošiem pensionāriem, invalīdiem 
(<140 LVL mēnesī personai) 

Ģimenē, ar nepilngadīgiem bērniem (<90 LVL 
mēnesī personai) 

 
 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008 20 LVL avi 40 
LVL (mācību 

līdzekļu iegādei) 
135 LVL – 360 

LVL gadā 
(mācību 

pakalpojumi) 

Bērns ģimenē, kur darbspējīgas personas 
(<90 LVL mēnesī personai) 

Bērns ģimenē, kur nav darbspējīgas personas 
(<140 LVL mēnesī personai) 

Bāreņi, kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs (<160 LVL 
mēnesī personai) 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   

Jelgavas pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 
(periods; 

pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 
50 LVL vai 
2000 LVL 

Personai, kurai piedzimst bērns, trīnīši un vairāk 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 190 LVL Personai, kura uzņemas veikt apbedīšanu, ja VSAA nepiešķir pabalstu. 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 30 LVL Persona, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma 
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*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

 

Pielikums nr. 1.5 

 

atbrīvošanas 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Nestrādājošs pensionārs, 1.un2.gr invalīds – 70% 

Personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir 1.vai 2.gr. grupas invalīdi – 50% 
Biedrībām un nodibinājumiem, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā – 90% 

Komercdarbība/saimnieciskā darbība (ar apakš kritērijiem) – 25% - 90% 
Personai, uz kura zemes ir pašvaldības ēka – 90% 

 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
Skolēniem, kur ģimenē ienākumi (<90 LVL mēnesī uz personu) - 50%* 

Politiski represēti pensionāri (<180 LVL mēnesī personai) – 50%* 
Pensionāri (<90 LVL mēnesī personai) – 50%* 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 
 

2008 

I – (p*n) = E 

I – ģimenes Ienākumi mēnesī 

P - pārtikas daļa (85 – 97LVL) 

n – ģimenes locekļu sk. (gadā) Vientuļiem, nestrādājošiem invalīdiem, 
pensionāriem, politiski represētajām personām 

(ienākumi < Ls 135 mēnesī personai) 
2009 I – (p*n) = E 

 Pārtikas daļa (105 – 117 LVL) 

I – ģimenes Ienākumi mēnesī 

P - pārtikas daļa 

n – ģimenes locekļu sk. (gadā) 

2010 

2011 

2012 
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Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012   

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir 

atkarīgs no 
kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009 

Zupas talons Ģimene (persona) izvērtējot ienākumus 

  

2010   

2011   

2012 

Zupas talons 
100% 

ēdināšanas 
atvieglojums 

izglītības 
iestādē 

Ģimene (persona) izvērtējot ienākumus 
Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm 

(personām) 
Ģimene (<100 LVL mēnesī personai) 

50% - 100% 

1.- 6.kl izglītojamie 
No piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības 

ieguves uzsākšanai 
Izglītojamie bērni no daudzbērnu ģimenēs 

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, personām ar 
funkciju traucējumiem) 

2008     

2009 

60 LVL  vai 50 

LVL gadā 

Nestrādājoši invalīdi, pensionāri, politiski 
represētas personas (<135 LVL mēnesī 

personai 
Ģimene (persona), kura nav tiesīga saņemt 

GMI un ienākumi < valsts minimālo algu 
mēnesī personai 

  

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei) 

2008 

50 LVL gadā 

Ģimene, kur ienākumi (< 125 LVL mēnesī 
personai) 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 
  

2009 

Ģimene, kuras ienākumi (< 150 LVL mēnesī 
personai) 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 

  

2010   

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012 
100 LVL 

(vienreizējs) 
Ģimene (<150 LVL mēnesī personai)   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008     

2009 Saskaņā ar 
sociālā 

dienesta 
lēmumu 

Persona, kurai ir trūcīgā vai maznodrošinātā 
statuss 

  

2010   
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400 LVL gadā 

2011     

2012     

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008     

2009   

10 LVL – 40 LVL 
mēnesī 

Personas, objektīvu iemeslu dēļ nespēj veikt 
ikdienas mājas darbus 

 

2010   

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012   
 

150 LVL gadā 

 
Invalīds (degvielas iegādei speciāli pielāgotam 

vieglajam automobilim) 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 
(periods; 

pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 
50 LVL vai 

200 LVL 
Jaundzimušā vēcākiem, aizbildņiem 

Pabalsts jubilejā 100 LVL Pabalsts ilgdzīvotājiem, - personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu 

Apbedīšanas pabalsts 200 LVL Persona, kura uzņemas veikt apbedīšanu, nu VSAA nesniedz šo pabalstu. 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

2 x 50 LVL 
(gadā) 

Pabalsta apmērs noteikts katru gadu domes Saistošajos noteikumos, no 2013.gada februāra 50 LVL mēnesī 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 
atbrīvošanas 

Līdz 40 LVL Pamatojoties Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes uz sociālā darbinieka atzinumu 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids 
 

  

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Nodokļu maksātājam, kuram ģimene ir invalīds (ienākumi <70% no valsts noteiktās minimālās algas) – 50%* 

Nodokļu maksātājam, kuram ģimene ir aizbildnis (ienākumi <70% no valsts noteiktās minimālās algas) – 50%* 
Bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940. gada 21. Jūl ijam, kam ir atjaunotas 

tiesības (papildus citi kritēriji) – 50% - 70 % 
Zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes 

reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940. gada 21. Jūlijam – 50% 
Vientuļam nestrādājošam pensionāram – 50% 

Nodokļu maksātājs, kuram ģimene ir 1 vai vairāki bērni līdz 19 gadu vecuma  - 25% 
Persona, kuras īpašumu nomā pašvaldība  (citi apakš kritēriji)– 50% - 90% 
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*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 1.6 

 

 

  

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
Bērni līdz 6 gadu vecumam - 100% 

Jūrmalas pašvaldības izglītojamie (līdz 24 gadiem) – 0,30 LVL par biļeti (50% atlaide) 
Pašvaldības policijas darbinieki(darba uzdevumos) - 100% 

Pensionāri – 100% 
3.grupas invalīdi – 100% 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 

3 – 6 mēnešu vidējie normatīvie maksājumi par īri 

P = S(2;3;4) x n + K - I 
P - pabalsta apmērs mēnesī, 
S2 - 80% no divkārša valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta 
S3 - 80% no trīskārša valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta 
S4 - 80% no četrkārša valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta 
n - personu skaits 
K - vidējie normatīvie maksājumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem trīs mēnešu periodā 
I - ģimenes vidējie mēneša ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem 

Ģimene ar bērniem/ vientuļi pensionāri/ invalīdi, 
ienākumi (<80% no četrkārša sociālā 

nodrošinājuma pabalsta) 
Ģimene ar bērniem, ienākumi (<80% no trīskārša 

sociālā nodrošinājuma pabalsta) 

2009 
3 mēnešu vidējie normatīvie maksājumi par īri (350 LVL gadā) 

5 mēnešu vidējie normatīvie maksājumi par īri (350 LVL gadā) 

Ģimene ar bērniem/ vientuļi pensionāri/ invalīdi, 
ienākumi (<80% no četrkārša sociālā 

nodrošinājuma pabalsta) 
Ģimene ar bērniem, ienākumi (<80% no trīskārša 

sociālā nodrošinājuma pabalsta) 

2010 300 LVL  

P = 4 [S (a + i ) + ∑k] 
P - pabalsta apmērs 
S - normatīvā platība 
a - vidējais maksājums par apkuri trīs mēnešu periodā, nepārsniedzot normatīvos maksājumus 
i - vidējais maksājums par īri/apsaimniekošanu trīs mēnešu periodā, nepārsniedzot normatīvos 

maksājumus 
k - vidējie maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem trīs mēnešu periodā, nepārsniedzot 

normatīvos maksājumus 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona): 
Invalīds, kas saņem invaliditātes pensiju 

Grūtniece 
Persona, bērnu kopšanas periodā 
Viens no bērna invalīda vecākiem 

Persona, vecāka par 15 gadiem un mācās pilna 
laika izglītības iestādē 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012   
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Liepājas pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir 

atkarīgs no 
kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008 - 2012   

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 
Pabalsts ūdens 

patēriņa skaitītāja 
uzstādīšanai 

Daudzbērnu ģimene 
Ģimene, kurā ir bērns invalīds 
Politiski represēti pensionāri 

Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas 
dalībnieki 

1.un 2.grupas invalīdi 
Pensionāri (+80 gadi) 

2009 

2010 

2011 

2012 

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, citi ārstnieciskie 

izdevumi) 

2008 

50 LVL gadā 
(100 LVL 

ģimenei gadā) 

Trūcīga ģimene (persona) 
Ģimene ar bērniem (ienākumi <180 LVL mēnesī 

personai 
Vientuļš pensionārs, invalīds (<180 LVL) 

50 LVL gadā Nestrādājošs politiski represēts pensionārs 

2009 

2010 

2011 

2012 

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei) 
2008 - 
2012 

  

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Liepājas pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir atkarīgs no 
kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 1000 LVL (par vienu bērnu) Personai, par 3 un vairāk bērniem vienās dzemdībās 

Pabalsts jubilejā 
100 LVL (vienreizējs) 

50 – 65 LVL 
Sasniedzot +100 gadu vecumu 

Personas, kuras laulībā nodzīvojušas (50,55,60,65..) 

Apbedīšanas pabalsts Minimālie apbedīšanas izdevumi Persona, kura uzņemas veikt apbedīšanu 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts Saskaņā ar lēmumu 

Personas, kuras darbojas – 
 Daugavas Vanagu Latvijā Liepājas nodaļā 

 Latviešu strēlnieku apvienības Liepājas nodaļā 
 Liepājas Politiski represēto klubā 

 
Daudzbērnu ģimene, Bērni invalīdi, Pensionāri (+80 gadi), Politiski represētas personas 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 
atbrīvošanas 

50% no valsts minimālās algas Personu, kur atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem Saskaņā ar lēmumu („Skolas Soma”) 
Daudzbērnu ģimenes 

Bērni invalīdi 

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 

Audzēkņi no daudzbērnu ģimenes, kuri mācās profesionālajā izglītības iestādē – 100% 
Pastāvīgie asins donori – 50% 

Latvijas savienības „Černobiļas” biedri  - 50% 
Nestrādājoši pensionāri (<180 LVL mēnesī personai) – 50% 

 

 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
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Pielikums nr. 1.7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rēzeknes pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

90 LVL atsevišķi dzīvojošam vecuma un 
invaliditātes pensijas saņēmējam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 
70 LVL(cietā kurināmā iegādei) 

110 – 210 LVL gadā (siltumenerģijas izd.) 
Trūcīga ģimene/ daudzbērnu ģimenes (persona) 

Ģimene (<50% no valsts min. algas) 

2009 

80 LVL(cietā kurināmā iegādei) 

70 LVL gadā (īre) 

180 – 240 LVL gadā (siltumenerģijas izd.) 

Trūcīga ģimene/ daudzbērnu ģimenes (persona) 
Ģimene (<50% no valsts min. algas) 

2010 90 LVL (cietā kurināmā iegādei) 

130 LVL – 290 LVL gadā (siltumenerģijas izd.) 

50 LVL (gadā, īre) 

50% (apsaimniekošana) 

Trūcīgai ģimenei (personai) (<180 LVL mēnesī 
personai) 

Pensionāram/ Invalīdam (< 180 LVL mēnesī 
personai) 

Bārenim (<180 LVL mēnesī) 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 70 LVL Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2009 80 LVL 

2010 

70 LVL 2011 

2012 

Rēzeknes pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs 

no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

2008 
Brīvpusdienas 

20 - 30 LVL 
ceturksnī 

Bērniem, kuri mācās  no 1.kl.- 9.kl. ( no 
trūcīgas ģimenes) 

Trūcīga ģimene/daudzbērnu ģimenei ar 
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  virtuves taloni, u.c.) (pārtikas 
iegādei) 

 

bērniem 
Ģimene (<50% no valsts min. algas) 

2009 
30 LVL 
mēnesī 

Pensionāriem / Invalīdiem (< 75 LVL mēnesī 
personai) 

  

2010 Brīvpusdienas 
skolā 

Bezmaksas 
vai par daļēju 

samaksu 
pusdienas 
(visa gada 
garumā) + 

Ziemassvētkos 
un Lieldienās 

Bērniem, kuri mācās  no 1.kl.- 9.kl. (no trūcīgas 
ģimenes) 

Trūcīga persona 
  

2011 

2012 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

   

2009 

2010 

2011 

2012 

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem) 

2008     

2009 
50 LVL 

(vienreizējs) 

Bērns invalīds no ģimenes (<50% no valsts 
min. algas) 

Bērns invalīds no trūcīgas ģimene 
  

2010     

2011     

2012     

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, 
bērnudārzam) 

2008     

2009 
20 LVL 
uzsākot 

mācību gadu 

Bērniem no trūcīgas ģimenes 
Ģimene (<50% no valsts min. algas) 

  

2010 

100% apmērā 
(9 mēnešus 

gadā) 

Bērnu dārza izdevumu segšana (trūcīgai 
ģimenei) 

  

2011 

2012 

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 
15 LVL-40 LVL 

Pensionāriem un invalīdiem (< 130 LVL 

mēnesī)   

2009 
30 – 50 LVL 

gadā  
Personai, izvērtējot ienākumus un vajadzības   

2010     

2011     

2012     

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 10-15 Ls 
mēnesī 

Pensionāriem un I un II grupas invalīdiem 

 

2009 

2010   

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Rēzeknes pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 
(periods; 

pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 50 LVL Ģimenei, kurai ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā 100 LVL Personai, 100 gadu jubilejā 

Apbedīšanas pabalsts 150 LVL Persona, kura veic apbedīšanu, ja nav tiesības uz VSAA pabalstu. 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts 
Dāvana 4 LVL 

vērtībā 
Bērniem no trūcīgām ģimenēm (līdz 12 gadiem)* 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 
atbrīvošanas 

40 LVL Persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Pensionāri un Invalīdi (1.un2.gr.) - 50% - 90% 

Daudzbērnu ģimene (bērni līdz 19 gadu vecumam) - 90% 
Persona ar bērnu, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 90% 

Personai, kurai zeme atrodas aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – 90% 
Personām, par zemi vai ēku kas tiek izmantota pašvaldības vajadzībām – 50% - 90% 

Personai par ēku, kas ir atzīta par valsts aizsargājamu kultūras objektu – 50% 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
1.- 12.kl.izglītojamie – 50% 

Pensionāri (uzrādot pensionāru dienas centra apliecību) – 0,15 LVL atlaide no biļešu cenas 
Pensionāri (vecāki pat 75 gadiem) – 100% 

Daudzbērnu ģimeņu vecākiem – 0,15 LVL atlaide no biļešu cenas (50% atlaide pērkot mēnešbiļeti) 
Daudzbērnu ģimeņu bērniem – 100% 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
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Pielikums nr. 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmieras pilsētas pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 
S = [ (P+K) – I ] X 6 mēn. 

 

2008 n/a n/a 

2009 n/a n/a 

2010 

50% no norādītās summas apkures sezonā (6 mēn.) 
vai 

240 LVL apkures sezonā 
vai 

50% no valsts minimālās algas (cietā kurināma iegādei) 

Trūcīgai ģimenei (personai) 
Mājsaimniecībai (<50% vai 75% no Centrālās 
statistikas pārvaldes noteiktā  (CSP) iztikas 

minimuma) 
Kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem (<75% 

no  CSP noteiktā iztikas minimuma) 
Vientuļš pensionārs/invalīds (100% no  CSP 

noteiktā iztikas minimuma) 
 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012 Saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Valmieras pilsētas pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir 

atkarīgs no 
kritērijiem) 

Kritēriji  Apmērs  
(periods, u.c. nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008 

50% vai100%  
Mājsaimniecību bērniem (75% no valsts 

minimālās algas mēnesī personai) 
Bērni no trūcīgas ģimenes 

Brīvpusdienas vai 
50% uzturmaksas 

atlaide 

Audžuģimenē vai aizbildnībā nodotie bērni vai 
bērns invalīds. 

2009 

2010 

2011 

2012 
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Valmieras pilsētas pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 
(periods; 

pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 
50 LVL  

50% no 50 
LVL 

Ģimene, kurā ir jaundzimušais un abi vecāki deklarēti Valmieras pilsētā (>12 mēnešus) 
Ģimene, kurā ir jaundzimušais un tikai viens vecāks deklarēts Valmieras pilsētā (>12 mēnešus) 

 
 

Pabalsts jubilejā 
50 LVL vai 

100 LVL vai 
mantisks 

Personai, sasniedzot 90, 95, 100 un katrā nākamajā jubilejā 

Apbedīšanas pabalsts 

75% no valsts 
minimālās 

algas 
 

Personai, kura uzņemas apbedīšanu, ja VSAA neizsniedz šo pabalstu. 

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009 
Līdz 240 LVL 

centrālapkures 
sezonā 

Mājsaimniecība, kurā ir 1.grupas invalīds vai 
bērns invalīds 

2010 50% no valsts 
minimālās algas (cietā 

kurināmā iegādei) 

Mājsaimniecība kurā ir 1.grupas invalīds, vai 
bērns invalīds 

2011 

2012 

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem) 

2008 

Daļēja 
apmaksa (20 

un 40 LVL 
gadā) 

Vientuļam pensionāram, 1.un.2grupas 
invalīdam (<100% valsts noteikto minimālo 

algu mēnesī personai) 
Mājsaimniecībā dzīvojošam 1.grupas 

invalīdam(<100% valsts noteikto minimālo algu 
mēnesī personai) 

Mājsaimniecībā dzīvojošam 2.grupas 
invalīdam(<75% valsts noteikto minimālo algu 

mēnesī personai) 
 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008     

2009     

2010 

30 LVL gadā 
Bērnam no trūcīgas ģimenes, kuri mācās 
vispārējās, arodizglītības vai vidējās 
profesionālās  izglītības iestādē.  

  

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc ieslodzījuma 
atbrīvošanas 

ar MK 
noteikumiem 
noteiktā GMI 

pabalsta 
apmērā 

Persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Nestrādājošs vientuļš pensionārs  (ienākumi < par iztikas minimuma patēriņa groza vērtību), ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīves vieta – 50%* 

Pensionāri, kuri ir vecāki par 75 gadiem, ja nekustamais īpašums ir deklarētā dzīves vieta – 25% 
Komersanti (apakš kritēriji) -  25% - 90% 

Personai, kurai pieder zeme uz kuras atrodas pašvaldības ēka – 90% 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
Skolēni no 1.-12.kl – 50% no mēnešbiļetes cenas 

Profesionālās vidējās izglītības audzēkņi, augstāko izglītību studentiem – 50% no mēnešbiļetes cenas 
Pensionāri – 50% no mēnešbiļetes cenas 
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Pielikums nr. 2.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauskas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 
n/a n/a 

2009 

2010 
15 – 25 LVL mēnesī 

40% no valsts minimālās algas gadā 

Trūcīga ģimene (persona) 
Ģimene, kur visi ir nestrādājoši pensionāri/ invalīdi 
(<75% no valsts minimālās algas mēnesī personai) 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 
n/a n/a 

2009 

2010 

250 LVL 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Ģimenes locekļu nāves gadījumā 

2011 

2012 

Bauskas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs 

no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. nosacījumi) 
Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008 
n/a n/a 

  

2009   

2010 
100% 

(brīvpusdienas, 
1 LVL dienā) 

Vispārējās izglītības bērns no trūcīgas ģimenes 
(līdz 20 gadu vecumam)  

Pirmskolas izglītības bērnam no trūcīgas 
ģimenes 

  

2011   

2012   

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 

2008 

 

  

2009   

2010   
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Bauskas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 

Apmērs 
(periods; pabalsta 

apmērs ir atkarīgs no 
kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 
Natūrā, 

nepārsniedzot 25 
LVL 

Ģimenei, kurā ir jaundzimušais 
 

Pabalsts jubilejā 
90 LVL vai 95 LVL 
vai 100 LVL vai 20 

LVL (natūrā) 

Personai, sasniedzot 90, 95 un 100 gadu jubileju 
Ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejās 

Apbedīšanas pabalsts   

Pabalsts politiski represētai 
personai 

30 LVL Politiski represētajām personām 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

pabalsts dzīvokļa remontam, 
u.c.) 

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008 
n/a n/a 

  

2009   

2010 15% no valsts 
minimālās 

algas (briļļu 
iegādei) 
250 LVL 

 

Trūcīgai personai 
Smagu slimību gadījumos, kas apdraud klienta 

dzīvību (izvērtējot finansiālo situāciju) 

  

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008 
n/a n/a 

  

2009   

2010 

15% no valsts 
minimālās 

algas 

Bērnam no trūcīgas ģimenes 
Bērns, kurš uzsāk mācības 1.klasē 

  

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012     

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 – 2012   
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Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Politiski represētām personām – 50% 

 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 2.2 

 

Kuldīgas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 
12 – 15 LVL mēnesī (komunālajiem maksājumiem) 

30 LVL (cietā kurināmā iegādei) gadā 

Trūcīgām/ maznodrošinātām ģimenēm (personām) 
un nestrādājošiem politiski represētiem 

pensionāriem, kas dzīvo dzīvokļos ar centralizētu 
apkuri 

2009 Vienu reizi gadā 50 % no attiecīgajā gadā valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (centrālās 
apkures izdevumu apmaksai  vai cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu izdevumu 

apmaksai ) 
 

Trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai) 
2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 
100LVL (vienreizējs ārkārtas situācijas pabalsts vienai personai) 

200 LVL (apbedīšanas pabalsts) 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Personas nāves  gadījumā  piešķir  mirušā ģimenes 
        loceklim vai personai, kura uzņēmusies 

apbedīšanu, ja VSAA nekompensē visas izmaksas, 
tad pabalstu aprēķina kā starpību starp 

neatliekamajiem izdevumiem, maksimāla pabalsta 
summa ir 75 LVL). 

2009 100LVL (vienreizējs ārkārtas situācijas pabalsts vienai personai) 
300 LVL (pabalsta apmērs ir starpība starp 300 LVL, kas sastāda neatliekamo 
apbedīšanas pakalpojumu izmaksu un VSAA izmaksātā apbedīšanas pabalsta 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
2010 

2011 
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2012 

summu, bet ne vairāk kā  100 LVL) 
 

ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 
persona (ģimene) nespēj apmierināt 

pamatvajadzības. 
Personas nāves  gadījumā  piešķir  mirušā ģimenes 

        loceklim vai personai, kura uzņēmusies 
apbedīšanu. 

Kuldīgas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008 

Talons brīvpusdienām 
(vērtība 0,85 LVL) 

5 LVL (pārtikas iegādei) 
Brīvpusdienas izglītības 

iestādē 

Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 
un nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas/ 

maznodrošinātas ģimenes 
  

2009 
5 LVL (personai bezmaksas 

ēdināšanai) 
 

Pabalstu piešķir, ja ģimene (persona) nonākusi 
krīzes situācijā vai slimniekam, kurš ārstējas no 

turberkolozes. 
  

2010 

2011 

2012 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008 

50% apmērā no 
izdevumiem (<50 LVL gadā 

vai <30 LVL gadā) 

25 LVL 
50 LVL (vienreizējs pabalsts 

atsevišķos gadījumos) 
 

Trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai) 
Bērniem no trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes 

  

2009 
25% gadā no attiecīgajā 

gadā valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas 

Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura iesniegusi 
medicīnisko izdevumu apliecinošu dokumentu. 

  

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008 

20 LVL (vispārizglītojošo 
skolu audzēknim) 

10 LVL (sagatavošanas 
programmas audzēknim) 

100 LVL (pirmskolas 
izglītības apmaksai) 

Trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai) ar 
nepilngadīgiem bērniem 

  

2009 Piecgadīgo un sešgadīgo 
obligātās apmācības, 

vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības 

programmu audzēkņiem 10 
% no valstī noteiktās 

minimālās mēnešalgas 
gadā 

Atsevišķos gadījumos, ne 
vairāk kā 50% gadā no 

valstī noteiktās minimālās 
algas (pirmskolas izglītības 

Trūcīgai un maznodrošinātai ģimenei (personai) ar 
nepilngadīgiem bērniem 

  

2010   

2011   

2012   
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Kuldīgas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts   

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts   

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

15% apmērā no 
valstī noteiktās 
minimālās algas 

Personai, kura ir atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Fiziskai vai juridiskai personai (papildus nosacījumi) – 25% - 90% 

 

Braukšanas maksas atvieglojums Pašvaldības iniciatīva: 

iestāžu pakalpojumiem) 

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008     

2009   25% no 
valstī 

noteiktās 
minimālās 

algas; citām 
vajadzībām) 

Atsevišķos gadījumos ģimenei (personai) 
sociālās situācijas risināšanai 

2010   

2011   

2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 8 – 36 LVL mēnesī 
Pabalstu par aprūpes mājās pakalpojumu piešķir 

pamatojoties uz Kuldīgas pilsētas domes 
Saistošajos noteikumos „Par sociālo pakalpojumu – 

aprūpi mājās – Kuldīgas pilsētas iedzīvotājiem” 

  

2009 

15 – 40 LVL mēnesī 

  

2010   

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     
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1.-9.kl.un 10. - 12.kl. izglītības iestādes audzēkņiem – 100% 
Profesionālās vidējās izglītības audzēkņiem (ārpus Kuldīgas administratīvās teritorijas) – 50% 

Profesionālās ievirzes sporta, mūzikas, un mākslas skolas izglītojamiem  - 100% 

 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus 

 

 

Pielikums nr. 2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madonas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 

2009 
100 LVL gadā 

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
2010 

2011 80 LVL gadā 

2012 50 LVL gadā 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a n/a 

2009 

Saskaņā ar sociālā dienesta lēmumu ( gadījumos, kad nav VSAA pabalsta (izņemot gadījumus, 
kad VSAA pabalsts ir tik niecīgs, kad apbedīšana nav iespējama). 

 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Ģimenes locekļa nāves gadījumā. 

2010 

2011 

2012 

Madonas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

2008 n/a n/a   

2009 50% vai 100% uz 3 
mēnešiem vai uz mācību 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 
Porcija silts 

ēdiens 
Ikviens „Zupas virtuves” apmeklētājs 

Ar 2012.gada 1. septembri pašvaldība skolās 2010 
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Madonas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 50LVL Līdz 2011 gadiem visām, kas dzemdēja Madonas slimnīcā; 2012. gadā tikai Madonas novadā dzīvesvietu deklarējušiem 

Pabalsts jubilejā 20-100 LVL 80-85-90-95-100->100 gadu vecumu sasniegušajiem; zelta kāzu svinētājiem 

Apbedīšanas pabalsts  Kā atsevišķa kategorija nav piemērots (ārkārtas situāciju pabalsts) 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas   

virtuves taloni, u.c.) 2011 semestri (līdz 2012.gada 
maijam) 

ēdina visus skolēnus no 2. līdz 12. klasei (tas 
nav pabalsts) 2012 

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008 n/a n/a   

2009 

75 LVL gadā Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 

  

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 n/a n/a   

2009 20 LVL (mācību 
uzsākšanai) gadā 1.klases 

skolēniem 
45 LVL (mācību profesiju 
apguvei) personai mēnesī 

līdz 2011. gadam 
Pilnīga vai daļēja maksas 

segšana mūzikas, mākslas, 
sporta skolas un pulciņu 

apmeklēšanai (praktiski nav 
piemērota, kaut arī 
noteikumi to atļāva) 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 

  

2010   

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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pabalsts 

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
Pašvaldības iniciatīva: 

Nestrādājošiem invalīdiem – 50% 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
No 5 gadu vecuma obligātās apmācības bērniem un 1.-9.kl. izglītības iestādes audzēkņi – 100% 

7.- 9.kl Madonas Valsts ģimnāzijas izglītojamajiem – 100% 
tiek nodrošināta visu skolēnu nokļūšanas skolās vai nu ar pašvaldības autobusiem, vai atmaksājot autobusu biļetes 

 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rēzeknes novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 
Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā 

aprēķināšanas kārtība 
Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām 

grupām 
GMI

2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai 

citām sociālām grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 

2009 

70 LVL apkures sezonā 

Personai/ģimenei ar bērniem, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss 

Nestrādājošam 1., 2. un 3. grupas invalīdam (<130 LVL mēnesī personai) 

Nestrādājošam vientuļam pensionāram (< 120 LVL mēnesī personai) 

Bārenim (līdz 24 gadu vecumam) 

2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a n/a 

2009 

Līdz 350 LVL (vienreizējs) 
Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  bet ņemot vērā 

iepriekš neparedzamo apstākļu radītos zaudējumus (ugunsgrēks, vētra, 
plūdi) 

2010 

2011 

2012 
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Rēzeknes novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008 - 2012   

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008 n/a n/a   

2009 
120 LVL gadā un/vai 30% 
no valsts nekompensētās 

daļas 

Personām no trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes, 
kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, un 

personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai. 

  

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008   n/a n/a 

2009   
10 LVL 
apmērā 
skolas 

piederumu 
komplekts 

Pirmklasniekiem 

2010   

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 n/a n/a   

2009 

20 – 40 LVL mēnesī 
personai 

Personai, kura saskaņā ar Sociālā dienesta 
individuālo un finansiālo izvērtējumu, ir 
nepieciešams aprūpes mājās pabalsts. 

  

2010   

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Rēzeknes novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 

50 LVL vai 100 

LVL (viens 
jaundzimušais) vai 
500 LVL vai 1000 
LVL(dvīnīši, trīnīši) 

Ģimenei, kurai ir jaundzimušais (papildus nosacījumi) Ja viens (50 LVL vai 500 LVL) vai abi bērna (100 LVL vai 1000 LVL) vecāki 
reģistrējuši dzīvesvietu Rēzeknes novadā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 100 LVL 
Personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, ja personai nav tiesību uz VSAA 
pabalstu un saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku. Pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu. 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

25 LVL (veselības 
uzlabošanai) gadā 

Politiski represētām personām 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

20 LVL 
Pabalstu piešķir 1 mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas, uzrādot ieslodzījuma vietas pārvaldes izsniegtu izziņu par 

atbrīvošanu. 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
Pašvaldības iniciatīva: 

Daudzbērnu ģimenei – 50% 

Braukšanas maksas atvieglojums 
Pašvaldības iniciatīva: 

Pamatskolas un vidusskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – 100% 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 3.1 

 

Alūksnes novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

48 LVL bērnam 

2010  
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
2011 

2012 
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40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 Dzīvokļa pabalsts = (5% no min. mēnešalgas + Ls1,00 x (nepilngadīgo personu skaits 
ģimenē/vientuļie pensionāri) x 7 mēneši, kur 5% no min. mēnešalgas ir piešķiramā pabalsta 

pamatsumma uz dzīvokli 

(piešķir vienreiz apkures sezonas laikā) 

Maznodrošinātām un mazaizsargātām personām 
(ģimenēm), (ienākumi pēc komunālo pakalpojumu 
samaksas uz 1 personu apkures sezonā <50 % no 

valstī noteiktās minimālās mēnešalgas) 

2009 

2010 Aprēķina pēc formulas 

P= GMI +K – I 

K – vidējie faktiskie mēneša izdevumi 

 Par īri u.c. pakalpojumiem 

(gadā) 

Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012 

Saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu 
Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  

stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 
personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 

ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 
persona (ģimene) nespēj apmierināt 

pamatvajadzības. 

90% no valstī noteiktās minimālās algas 



 

 69 

Alūksnes novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008 Brīvpusdienas 
Uzturzīme 1 LVL vai 5 

LVL vērtībā 
Uztur talons (0,50 

LVL) 

Bērniem,  skolās un obligātās piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu sagatavošanai pirmsskolas 

audzināšanas iestādēs 
Trūcīgām personām (ģimenēm), mazaizsargātām 

personām (ģimenēm) 

  

2009   

2010 Ēdināšanas izdevumu 
segšana (ņemot vērā 

pusdienu vērtības 
apmēru, bet 

nepārsniedz  0,5% no 
valstī noteiktās 

minimālās 
mēnešalgas 

Bērns (līdz 21 gadam) vispār izglītības, arodizglītības, 
pirmskolas, piecgadīgo, sešgadīgo izglītības 

audzēkņiem no trūcīgas ģimenes.  

  

2011   

2012   

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, veselības 

apdrošināšanas polise)) 

2008 30% vai 35% vai 45% 
vai 50% vai 60% vai 

100% no valstī 
noteiktās minimālas 

mēnešalgas – atkarībā 
no veselības pabalsta 

veida 

Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 
 

  

2009   

2010 50% no izmaksu 
summas, bet 

nepārsniedz 10% vai 
20% no valstī 

noteiktās minimālās 
mēnešalgas (vienai 
personai  kopējais 
pabalsta apmērs 

nepārsniedz 30% no 
valstī noteiktās 

minimālās 
mēnešalgas) 

Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 
Pensionārs vai invalīds (ienākumi <60% no valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas) 
 

  

2011   

2012 

  

  

  

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 15% (mācību līdzekļiem) 
vai 35% (izlaidumam) 
vai 25% (pirmskolas 

pakalpojumu 
apmaksāšanai)  no 

valstī noteiktās 
minimālās mēnešalgas 

Bērns no trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes 

  

2009 

  

  

  

  

2010 n/a n/a   

2011 n/a n/a   

2012 n/a n/a   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012    
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Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 -2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 -2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 -2012   

Alūksnes novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 50 LVL Ģimene, kurā ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts   

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi 

2,50 LVL personai 
par vienu 

mazgāšanās reizi 
(piešķir 2 

mazgāšanās 
reizēm mēnesī)  

1.grupas invalīds 
Persona, bez patstāvīgas dzīvesvietas 

Pensijas vecuma persona (ienākumi < 60% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas)* 
Trūcīgai ģimenei ar bērniem* 

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids (pabalsts veļas 

mazgāšanas pakalpojumu apmaksai) 

1 LVL par vienu 
mazgāšanas ciklu 

(četri veļas 
mazgāšanas cikli 

mēnesī) 

1.grupas invalīds 
Persona, bez patstāvīgas dzīvesvietas 

Pensijas vecuma persona (ienākumi < 60% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas)* 
Trūcīgai ģimenei ar bērniem* 

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
1.-9.kl izglītības iestādes audzēkņiem – 100% 

Alūksnes novadā dzīvojošiem skolēniem 1.-9.kl – 60% 
Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem – 100% 



 

 71 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burtnieku novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
n/a n/a 

2009 

2010 P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

 
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 
n/a n/a 2009 

2010 

90 LVL gadā 

45 LVL gadā 

Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 

Pensionāri, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu 

Vientuļi pensionāri (ienākumi < 180 LVL mēnesī) 

Mājsaimniecība, kurā ir tikai pensionāri un/vai invalīdi 
(ienākumi < 75% no valstī noteiktās minimālās 

mēnešalgas) 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 - 2012 

n/a n/a 

Saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Burtnieku novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008 
n/a n/a 

  

2009   

2010 

Brīvpusdienas 
Vispārizglītojošās skolas skolēnam, 

arodskolas un pirmskolas audzēknim, kuram piešķirt 
trūcīgas ģimenes statuss 

  

2011   

2012   



 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burtnieku novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts   

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts   

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, veselības 

apdrošināšanas polise)) 

2008 
n/a n/a 

  

2009   

2010 
30% no izlietotās 

summas, bet 
nepārsniedz 100 LVL 
gadā uz vienu cilvēku 

50% no izlietotās 
summas, bet gadā 

nepārsniedz 40 LVL 

1.,2.,3.grupas invalīdam, kuram piešķirts trūcīgā 
statuss 

Personas, kuru mājsaimniecībā < 150 LVL mēneši uz 
vienu cilvēku 

Vientuļi pensionāri vai invalīdi, kuru ienākumi < par 
valstī noteiktās mēnešalgas 

  

2011   

2012   

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 

n/a n/a 

  

2009 

  

  

  

  

2010 

20 LVL gadā (talona 
veidā) 

Arodskolas un vispārizglītojošās skolas 
audzēknim no trūcīgas ģimenes 

  

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012     

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008   
n/a n/a 

2009   

2010   

40 LVL 
Personai, pēc soda izciešanas 

Personai, vai ģimenei, lai nodrošinātu 
sociālā statusa atgūšanu u.c. mērķiem 

2011   

2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 
n/a n/a 

  

2009   

2010 

30 LVL mēnesī 
Personām, kuras slimības vai vecuma dēļ nevar sevi 

aprūpēt 

  

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids (pabalsts veļas 
mazgāšanas pakalpojumu apmaksai) 

  

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
Pašvaldības iniciatīva: 

Juridiskas personas, komercdarbība (papildus apakš kritēriji)– 25% - 70% 

Braukšanas maksas atvieglojums 

Pašvaldības iniciatīva: 
1.-9.kl izglītojamie – 100% 

10.-12.kl izglītojamie – 50% 
Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi – 50% 

Vispārizglītojošo skolu klātienes izglītojamiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50 % atlaidi no vispārizglītojošo skolu skolēnu mēneša 
braukšanas biļetes cenas 

Bērni ar īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs – 100% 

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 

Pielikums nr. 3.3 

 

Dagdas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

48 LVL bērnam 

2010  
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 
60 LVL gadā (cietā kurināmā iegādei) 

20 LVL pa 3 mēnešiem (kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt 80 LVL vienam dzīvoklim) 

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas); 

Nestrādājoši pensionāri, invalīdi, kuri dzīvo vieni 
(<150 LVL mēnesī personai) 

2009 

2010 
20 LVL pa 3 mēnešiem (kalendārajā gadā nedrīkst pārsniegt 80 LVL vienam dzīvoklim) 

 
Trūcīga ģimene (persona) 2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 
3 valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 2009 
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2010 personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2011 

2012 

Dagdas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008 Pabalsta apmērs tiek 
pārskaitīts 

pakalpojumu 
sniedzējam pēc 

faktiskā piestādītā 
rēķina 

Bērnam no trūcīgas ģimenes 

  

2009   

2010 Pabalsta apmērs tiek 
pārskaitīts 

pakalpojumu 
sniedzējam pēc 

faktiskā piestādītā 
rēķina 

Bērnam no trūcīgas ģimenes 
Bērniem no maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm 

Pabalsta apmērs tiek 
pārskaitīts 

pakalpojumu 
sniedzējam pēc 

faktiskā piestādītā 
rēķina 

Bērnam , kurš atrodas ārpus ģimenes 
aprūpes 

2011 

2012 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, veselības 
apdrošināšanas polise, 

veselības aprūpei) 

2008 50% apmērā no 
iesniegtās izdevumu 

summas (nepārsniedz 
50 LVL personai gadā) 

15 LVL mēnesī 

Trūcīgām ģimenēm (personām) 
Personas, kuras saņem vecuma vai invaliditātes 

pensiju 

  

2009   

2010 n/a n/a   

2011 n/a n/a   

2012 n/a n/a   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 30 LVL gadā (mācību 
līdzekļu iegādei) 

50% no pirmskolas 
izglītības iestādes 

pakalpojumu 
izdevumiem (9 

mēnešiem gadā) 

Bērnam, no trūcīgas ģimenes (1.-12.kl) 
 

  

2009 

  

  

  

  

2010 50% no pirmskolas 
izglītības iestādes 

pakalpojumu 
izdevumiem (9 

mēnešiem gadā) 

Bērnam, no trūcīgas ģimenes (1.-12.kl) 
 

 

  

2011   

2012 
 

  

Pabalsts pamatvajadzību 2008 -2012 40 LVL (vienreizējs) Personai, kurs nespēj nodrošināt savas   
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Dagdas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts   

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 150 LVL Personai, kura uzņemas mirušā cilvēka apbedīšanu ( piešķir, ja nepienākas no darba vietas vai VSAA pabalsts) 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 

 

nodrošināšanai pamatvajadzības   

100 LVL gadā (ceļu 
attīrīšana no sniega, 

transporta 
nodrošināšana, u.c. 
atsevišķi gadījumi) 

Trūcīgām ģimenēm (personām) 
Personas, kuras saņem vecuma vai invaliditātes 

pensiju(ienākumi <120 LVL mēnesī personai),  un/vai 
sociālā nodrošinājuma pabalstu saņemošām 

personām 

  

  

  

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 
Saskaņā ar Sociālā 
dienesta lēmumu 

Trūcīgām ģimenēm (personām) 
Personas, kuras saņem vecuma vai invaliditātes 

pensiju  
  

2009 

2010 Pabalsts tiek 
pārskaitīts 

pakalpojumu 
sniedzējam, 

pamatojoties uz 
uzstādīto rēķinu 

Trūcīgām ģimenēm (personām) 
Personas, kuras saņem vecuma vai invaliditātes 
pensiju (ienākumi <120 LVL mēnesī personai) 

  

2011 

2012 

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Pielikums nr. 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandavas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

48 LVL bērnam 

2010  
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 

Līdz 50 LVL 
Trūcīga ģimene (persona) 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 

2 minimālo mēnešalgu apmērs 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2009 

2010 

2011 

2012 

Kandavas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008   

Brīvpusdienas 

5-6 gadīgie bērni, kuri uzsākuši obligāto 
apmācību 

Daudzbērnu ģimenes bērni 
Nepilno ģimeņu bērni 

Trūcīgo ģimeņu bērni kopš 2009. gada 

2009   

2010   

2011   

2012   

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   
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u.c.) 2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, veselības 

apdrošināšanas polise, 
veselības aprūpei) 

2008   

10 LVL mēnesī 
personai 

Personām, kuras sasniegušas 80, 90, un 
100 gadu vecumu 

Ārkārtas gadījumos 

2009   

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008    Trūcīgo ģimeņu bērniem 

2009     

2010     

2011     

2012     

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   

Kandavas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 200 LVL Ģimenei, kurā ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 192,20 LVL Trūcīgām personām, kas neko nesaņem no valsts  

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi 
50% no cenas par 
pameklējuma reizi 

Pensionāriem un invalīdiem 

   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts Jaungada paciņas Maznodrošināto pirmskolas vecuma bērniem*, un invalīdiem – Černobiļas katastrofā cietušajiem 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

 Pēc nepieciešamības 

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
1.un 2.grupas invalīdiem (ienākumi <150 LVL mēnesī) – 50% 

Personas, kuru ienākumi < 150 LVL mēnesī un kuriem nav noslēgts uztura līgums – 25% 
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*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 

 
Pielikums nr. 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziskām personām, kuru zeme nepieciešama publiskai lietošanai – 90% 
Komercsabiedrībām, komersantiem (papildus apakš kritēriji ) – 25% - 50% 

 

Braukšanas maksas atvieglojums  

Krāslavas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

 
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 

50 LVL gadā 

100 LVL gadā (bārenim) 

Trūcīga ģimene (persona) 

Invalīdiem un pensionāriem (ienākumi < 100 LVL 
mēnesī personai) 

Bārenim, kurš sekmīgi mācās un dzīvo viens 

Ģimene, kurā ir bērns invalīds un 1.grupas 
invalīdiem (ienākumi <225 LVL mēnesī uz personu) 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 

150 LVL 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2011 

2012 

Krāslavas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 
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Krāslavas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts   

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 150 LVL 
Personai, kura uzņemas apbedīšanu un kuriem nav tiesības uz citos normatīvajos aktos noteikto apbedīšanas pabalsta 

saņemšanu. 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008     
2009     
2010 

100% vai 50%  

Bērnam, no trūcīgas ģimenes 
Bērnam, kur ģimenes ienākumi uz personu ir < 100 LVL 

mēnesī 
Daudzbērnu ģimenes bērniem (ienākumi <100 LVL 

mēnesī personai) 
 

100% Bērniem bāreņiem 

2011 

2012 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, veselības 
apdrošināšanas polise, 

veselības aprūpei) 

2008 - 2012   

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008     

2009     

2010 
20 LVL (talona veida) 

gadā 

Bērniem no trūcīgas ģimenes 
Bērnam invalīdam (ja ģimenei ienākumi < 100 

LVL mēnesī uz personu) 
 

  

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008     

2009     

2010 

30 LVL (vienreizējs) 
Ģimenei (personai), kura nav spējīga nodrošināt 

savas pamatvajadzības 

  

2011   

2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008     
2009     
2010   

30 LVL mēnesī 

Personai, kurai ir diagnosticēta 
multiplā skleroze 

Pabalsts vientuļo personu aprūpei, 
kuri paši sevi nevar aprūpēt 

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi 
Talons vienai 
apmeklēšanas 

reizei 
Trūcīga ģimene (persona)* 

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

20 LVL Persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Ģimenei, kurā ir bērni invalīdi  un pilngadību sasnieguši nestrādājoši 1.un2.grupas invalīdi – 70% 

Nestrādājošam pensionāram (ienākumi < 100LVL mēnesī personai) - 50% 
Invalīdiem, kuru rīcība ir automašīna un garāža ar piederošu zemi zem tās – 90% 

Komercsabiedrībām, komersantiem (papildus citi apakš kritēriji) – 25% - 50% 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 
Pielikums nr. 3.6 

 

Ropažu novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

35 LVL personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 

2010  
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 
90 LVL pensionāriem un invalīdiem 

2011 

2012 

 
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 25 LVL mēnesī vai 20 LVL mēnesī (apkures sezonā) vai 

70 LVL (cietā kurināma iegādei) 

 Trūcīgām/ maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm, 
pensionāriem, un ģimenēm, bezdarbniekiem 

invalīdiem, kuri nespēj veikt komunālos maksājumus. 

2009 

2010 35 LVL mēnesī vai 30 LVL mēnesī (apkures sezonā) vai 

80 LVL (cietā kurināma iegādei) 

 
2011 
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2012 

40 LVL mēnesī (apkures sezonā) vai 
30 LVL mēnesī (apkures sezonā) vai 

80 LVL (cietā kurināma iegādei) 

Trūcīgām ģimenēm ar bērniem 
Trūcīgām ģimenēm (pilngadīgas personas) 

Maznodrošinātām ģimenēm 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 

200 LVL 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2009 

2010 

2011 

2012 

Ropažu novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008 
15 LVL divas reizes 

gadā 
Brīvpusdienas 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (vispārizglītojošās skolas 

audzēkņiem, kuri mācās citu pašvaldību mācību 
iestādēs) 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (vispārizglītojošās skolas 

audzēkņiem, kuri mācās pašvaldības izglītības 
iestādē) 

  

2009 

20 LVL divas reizes 
gadā 

Brīvpusdienas 
10 LVL (divreiz gadā 

katram bērnam) 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (vispārizglītojošās skolas 

audzēkņiem, kuri mācās citu pašvaldību mācību 
iestādēs) 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (vispārizglītojošās skolas 

audzēkņiem, kuri mācās pašvaldības izglītības 
iestādē) 

Maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenes bērniem 

  

2010   

2011 

20 LVL divas reizes 
gadā 

Brīvpusdienas 
10 LVL (divreiz gadā 

katram bērnam) 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (vispārizglītojošās skolas 

audzēkņiem, kuri mācās citu pašvaldību mācību 
iestādēs) 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (vispārizglītojošās skolas 

audzēkņiem, kuri mācās pašvaldības izglītības 
iestādē) 

Maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenes bērniem 

  

2012 
20 LVL divas reizes 

gadā 
Brīvpusdienas 

1,50 LVL dienā Tuberkulozes slimniekiem 

Mājoklis 
(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, veselības 
apdrošināšanas polise, 

veselības aprūpei) 

2008 25 LVL (2 reizes gadā 
ārstēšanās izdevumi) 
20 LVL (3 reizes gadā 

medikamentiem) 
50 LVL (gadā –

operācijai) 
30 LVL vai 20 LVL (gadā 
– zobārstu izdevumiem) 

Trūcīgām un maznodrošinātām personām: 
pensionāriem, 1.2.un3.grupas invalīdiem, 

bezdarbniekiem. 

  

2009   

2010 
25 LVL (2 reizes gadā 
ārstēšanās izdevumi) 

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vai 
atsevišķi dzīvojošām personām: pensionāriem, 
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Ropažu novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 100 LVL Ģimenei, kurā ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā   

20 LVL (3 reizes gadā 
medikamentiem) 
50 LVL (gadā –

operācijai) 
30 LVL (gadā – zobārstu 

izdevumiem) 

1.2.un3.grupas invalīdiem, bezdarbniekiem. 

2011 25 LVL (2 reizes gadā 
ārstēšanās izdevumi) 
20 LVL (2 reizes gadā 

medikamentiem) 
50 LVL (gadā –

operācijai) 
30 LVL (gadā – zobārstu 

izdevumiem) 

  

2012   

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 

25 LVL (mācību līdzekļiem) 
gadā 

15 LVL (pirmskolas 
izglītības pakalpojumiem 1 

reizi pa 3 mēnešiem 
mācību gadu laikā) 

Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes 

  

2009 25 LVL (mācību līdzekļiem) 
gadā 

15 LVL (pirmskolas 
izglītības pakalpojumiem 

1 reizi pa 3 mēnešiem 
mācību gadu laikā) 

25 LVL (apģērba iegādei) Nepilngadīgiem bērniem no trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes 

  

2010   

2011 25 LVL (mācību līdzekļiem) 
gadā 

15 LVL (pirmskolas 
izglītības pakalpojumiem 

1 reizi pa 3 mēnešiem 
mācību gadu laikā) 

15 LVL (apģērba iegādei) 

  

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012  

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Apbedīšanas pabalsts 

90 LVL vai 160 

LVL (atkarībā no 
deklarētās dzīves 

vietas) 

Personai, kura uzņemas veikt apbedīšanu, un kurai netiek izmaksāts VSAA pabalsts 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

10 LVL vai 11 LVL 
vai 21 LVL  

Trūcīga vai maznodrošināta persona* 

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

35 LVL Personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids (transporta 
pabalsts) 

20 LVL mēnesī Maznodrošinātām un trūcīgām personām (ienākumi <150 LVL  mēnesī personai); Bērniem* 

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Vientuļiem, nestrādājošiem 1.grupas invalīdiem par ēku – 90% 
Vientuļiem, nestrādājošiem 2.grupas invalīdiem par zemi – 70% 

Trūcīga ģimene (persona) par zemi – 70% 
Nestrādājošiem 1.un 2.grupas invalīdiem – 50% 

Daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērns invalīds – 50% 
Komersantiem (papildus apakš kritēriji) – 25% 

 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 
Pielikums nr. 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopiņu novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

40 LVL personai 

2009 

2010 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 

60 LVL gadā (apkures sezonā) 

10 LVL mēnesī (apkures sezonā) 
Maznodrošinātām ģimenēm (personām) 

2009 

2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 

100 LVL 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2009 

2010 

2011 

2012 
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Stopiņu novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008 

Brīvpusdienas 
Maznodrošinātām ģimenēm ar nepilngadīgiem 

bērniem 
15 LVL mēnesī 

Īpašās dzīves grūtībās nonākušām 
personām 

2009 

2010 

2011 

2012 

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

60 LVL (apkures 
sezonā) 

10 LVL mēnesī 
(apkures sezonā) 

1.grupas invalīdiem 

Bērniem invalīdiem līdz 16 gadu 
vecumam 

Politiski represētām personām 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, veselības 
apdrošināšanas polise, 

veselības aprūpei) 

2008 

20 LVL vai 25 LVL vai 30 
LVL vai 40 LVL vai 50 

LVL  gadā 

Maznodrošinātām personām: nestrādājošiem 
pensionāriem un 1.un 2. grupas invalīdiem, 

bērniem invalīdiem, ģimenēm ar nepilngadīgiem 
bērniem 

200 LVL gadā 

Rumbulas iedzīvotājiem pēc 
iesniegtajiem dokumentiem 100% 
apmērā, neizvērtējot ienākumus 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 30 LVL gadā 
Bērnudārza apmaksai 50% 

no dienas maksas 
50 LVL gadā (uzturēšanās 

nometnēs) 

Maznodrošinātām ģimenēm ar 
nepilngadīgiem bērniem 

Maznodrošināto ģimeņu bērnu, daudzbērnu 
ģimeņu bērnu (bērni līdz 18 gadu vecumam)  un 

bērnu invalīdu (bērni līdz 16 gadu vecumam) 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 

30 LVL (vienreizējs) Personai, izvērtējot situāciju 1 LVL dienā Tuberkulozes slimniekiem 

2009 

2010 

2011 

2012 

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 

60 LVL gadā 
Pabalsts sociālajai rehabilitācijai (atkarību 

ārstēšanai u.c.) 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 

50% no valstī noteiktās 
minimālās algas mēnesī 

Personām, kurām nav apgādnieku vai tās 
attaisnotu iemeslu dēļ (saskaņā ar normatīvo 

regulējumu) nespēj veikt aprūpi 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Stopiņu novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 100 LVL Ģimene, kurā ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 80 LVL Personai, kura uzņemas veikt apbedīšanu 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts 

30 LVL katram 
bērnam 

Saskaņā ar 
lēmumu 

Daudzbērnu ģimenes bērni, bērni invalīdi; Pensionāriem, invalīdiem, ģimenēm, kuras zaudējušas apgādnieku, aizbildņiem, 
audžuģimenēm u.c. 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

20 LVL Personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids (transporta 

pabalsts) 
10 LVL mēnesī Personām vecumā no 80 gadiem (izņemot 1. un 2. gr. invalīdus) 

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

Pašvaldības iniciatīva: 
Rumbulas reģiona  iedzīvotājiem – 90% vai 70% 

Politiski represētām personām – 90% 
Maznodrošināta ģimene (persona) – 70% 

Daudzbērnu– 50% vai 70% 
1.un 2.grupas invalīdi – 25% vai 50% 

Komersantiem – 25% 
Černobiļas avārijas seku likvidatoriem – 25% 

Braukšanas maksas atvieglojums  

 
*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
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Pielikums nr. 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecumnieku novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

 
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 

100 LVL gadā (cietā kurināmā iegādei vai komunālajiem maksājumiem) 

 

Trūcīga ģimene (persona) 

Pensionāri, 1.un 2.grupas invalīdi (ienākumi < 50% 
no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas) 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a n/a 
2009 n/a n/a 
2010 

Valsts noteiktās minimālās algas apmērā 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2011 

2012 

Vecumnieku novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008     
2009     

2010 

Brīvpusdienas 
Bērni no trūcīgas ģimenes (mācās vispārizglītojošā 

iestādē) 

Brīvpusdienas 

Ģimenēm, kurām pēc Sociālā dienesta 
izvērtējuma nepieciešams piešķirt 

pabalstu ēdināšanas izdevumu 
segšanai 

2011   

2012   

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   
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Vecumnieku novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 

100 LVL vai 150 
LVL vai 250 LVL – 
50 LVL vai 75 LVL 

vai 125 LVL 

Ģimene, kurā ir jaundzimušais (pabalsts atkarīgs par piedzimušo bērnu skaitu, un vai viens vai abi vecākie ir deklarējušies 
Vecumnieku administratīvajā teritorijā) 

Pabalsts jubilejā 
10 LVL vai 100 

LVL  
Personas, kuras sasniegušas 80, 85, 90, 95 un 100 gadu vecumu; Zelta kāzu jubilejā 

Apbedīšanas pabalsts 
Valsts noteiktās 
minimālās algas 

apmērā 
Personai, kura uzņemas apbedīšanu, un kurai nav tiesību uz VSAA pabalstu 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

15 LVL Politiski represētām personām 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

30 LVL Persona, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 

līdzekļiem, veselības 
apdrošināšanas polise, 

veselības aprūpei) 

2008   20% apmērā 
(zobārstu 

pakalpojumiem) 

Nestrādājošiem pensionāriem un 
invalīdiem 2009   

2010 50 LVL gadā 
100LVL gadā 

Ģimene, kur (ienākumi < 150 LVL mēneši uz personu) 
Ģimene, kur (ienākumi < 120 LVL mēneši uz personu) 

5 LVL gadā Bērniem 
2011 

2012 
50 LVL gadā 
100LVL gadā 

Pabalsts grūtniecēm, ja trūcīgas personas statuss 
Ģimene, kur (ienākumi < 150 LVL mēneši uz personu) 
Ģimene, kur (ienākumi < 120 LVL mēneši uz personu) 

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008   10 LVL 1.klases skolēnam 

2009     

2010 

10 LVL gadā Bērni no trūcīgas ģimenes 

  

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 -2012  

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008     

2009     

2010 

50 LVL gadā Trūcīga ģimene (persona) 30 LVL gadā 
Personām ar pārvietošanās 

grūtībām vai ar īpašām vajadzībām 
 

2011 

2012 
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PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 
Pielikums nr. 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventspils novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 

P = (GMI x n + GMI
1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

n/a 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37-40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam  

 

2010  
Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 
40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 

rēķini, cietā kurināmā iegādei 
u.c.) 

mājsaimniecībai 

2008   

2009 
50 LVL gadā Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 

2010 

2011 
75 LVL gadā 

Trūcīga un maznodrošināta ģimene (persona) 
Vientuļš nestrādājošs pensionārs un invalīds 

(ienākumi < 155 LVL mēnesī) 
2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008  Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2009 

Valsts noteiktās minimālās algas apmērs (Saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu) 
2010 

2011 

2012 

Ventspils novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs 
ir atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009 

Brīvpusdienas  
Bērnam no trūcīgas ģimenes (pirmskolas, 

pamatskolas, vispārējās izglītības audzēknim);  
 

  

2010   

2011   

2012 Brīvpusdienas Daudzbērnu ģimenēm 

Mājoklis 2008    
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Ventspils novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 
100 LVL  

 
Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts  

Pabalsts jubilejā 100 LVL 
80.85.90.95 gadus sasniedzot  

100.gadu jubilejā  
 

Apbedīšanas pabalsts  
Vienreizējs pabalsts apbedīšanai visām personām, kurām VSAA izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs mazāks kā valstī 
noteiktais minimālās mēneša darba algas apjomā , tad Sociālais dienests sedz starpību, kura radusies starp VSAA apbedīšanas 

pabalstu un pašvaldības noteikto pabalstu  

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, veselības 

apdrošināšanas polise, 
veselības aprūpei) 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008     

2009     

2010     

2011   20 LVL gadā 
Vienreizējs pabalsts skolas 

piederumu iegādei bērniem uzsākot 
mācības 1.klasē  

2012     

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008     

2009 
50 LVL gadā 

Ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā un kura 
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības 

  

2010   

2011     

2012     

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008     

2009     

2010     

2011     

2012     

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008     

2009 
15 LVL mēnesī 

Trūcīgām personām, vientuļiem pensionāriem no 80 
gadu vecuma 

  

2010   

2011 
20 LVL mēnesī 

Vientuļš nestrādājošs pensionārs un invalīds 
(ienākumi < 180 LVL mēnesī) 

  

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Pabalsts politiski represētai 
personai 

20 LVL Visām politiski represētām personām  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids    

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides 

 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 

Pielikums nr. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsungas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 
(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 

2009 50 LVL gadā 

Trūcīgai ģimenei (personai) 
2010 

28% no valsts minimālās algas gadā (kurināmā iegādei un komunālajiem maksājumiem) 2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

 

2009 n/a 

2010 

200 LVL (vienreizējs) 
2011 

2012 
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Alsungas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009 
Skolas ēdināšanas 

izdevumu segšana, pēc 
piestādītā rēķina. 

Trūcīga ģimene, kurā ir skolas un  pirmskolas 
vecuma bērns 

  

2010 
5 LVL katram ģimenes 

loceklim pārtikas iegādei 
Skolas ēdināšanas 

izdevumu segšana, pēc 
piestādītā rēķina. 

 
Piešķir krīzes situācijā, kad ģimenei (personai) 
neatkarīgu iemeslu dēļ ir strauji samazinājušies 

ienākumi. 
Trūcīga ģimene, kurā ir skolas un  pirmskolas 

vecuma bērns 

  

2011   

2012   

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008     

2009 
100% no izmaksu cenas 
(nepārsniedzot 50 LVL 

gadā) 
Trūcīgo ģimeņu bērniem   

2010 20% vai100% atmaksa par 
iesniegtajiem izdevumu 

čekiem, nepārsniedzot 25% 
no valstī noteiktās 
mēnešalgas gadā 

Trūcīgas ģimenes bērnam 
Darba nespējīgiem invalīdiem un pensionāriem 

invalīdiem (<150 LVL mēnesī personai) 
 

  

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008     

2009 20 LVL gadā 

Trūcīgas ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni. 

  

2010 

50% apmaksa par mācību 
līdzekļu iegādi, 

nepārsniedzot 20 LVL gadā 

  

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008     

2009     

2010 
25% no valsts minimālas 

mēnešalgas 
Atsevišķos gadījumos piešķir sociālas situācijas 

risināšanai. 
  2011 

2012 

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008     

2009     

2010 
8 – 40 LVL  mēnesī 

personai 
Saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu pēc 

nepieciešamās aprūpes. 

  

2011   

2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Alsungas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 50 LVL Ģimenei, kurā ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 30 LVL gadā Trūcīgai ģimenei (personai) 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

20% apmērā no 
valsts minimālās 

mēnešalgas 
Personai, kura ir atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 

Pielikums nr. 4.2 

 

 

Baltinavas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 

2008 n/a n/a 

2009 n/a n/a 
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rēķini, u.c. parādu nomaksa) 
mājsaimniecībai 

2010 
10 LVL vai 20 LVL vai 60 LVL 

 

Trūcīgai ģimenei (personai) 
Trūcīgai personai, vientuļam 1.2.3. grupas 

invalīdam 
2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas situācijā 

2008 n/a Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

Personai, kura uzņemas mirušās personas 
apbedīšanu, ja mirušajai personai nepienākas 

VSAA pabalsts. 
 

2009 n/a 

2010 

Līdz 400 LVL (vienreizējs) 
 
 

200 LVL (vienreizējs) 

2011 

2012 

Baltinavas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009     

2010 

15 LVL mēnesī 
Personām, kurām pietrūkst līdzekļu pārtikas 

iegādei. 

  

2011   

2012 

0,50 LVL 
dienā 

0,80 LVL 
dienā 

Bērniem, kuri mācās Baltinavas vidusskolā, 
pirmsskolas izglītības iestādē 

Bērniem, kuri mācību laikā uzturas Baltinavas 
vidusskolas internātā 

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 

(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008     

2009     

2010 
15 LVL, 20 LVL mēnesī  

50 LVL gadā 

Trūcīgām personām 
Personām, kurām vidējie ienākumi pēdējo triju 

mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 
valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru 

  

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008     

2009     

2010   
10 LVL 
gadā 

 
25 LVL 
gadā 

Baltinavas vidusskolas audzēkņiem, 
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, 

kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un 
bērniem, kuri mācās speciālajās izglītības 

iestādēs 
Materiālā palīdzība novada izglītības iestāžu 

skolēnu izglītības kvalitātes veicināšanai 

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008     

2009     

2010 Līdz 50 LVL (vienreizējs) 
 
 
 

Ģimenei (personai), kura no viņas neatkarīgu un 
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nonākusi krīzes 

situācijā un kurai trūkst materiālo resursu kā 
rezultātā tā nevar apmierināt savas 

  
2011 

2012 
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*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 
 

 

 

10 LVL (vienreizējs) pamatvajadzības  
 

Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas 
vietas pēc soda izciešanas 

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 – 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 
 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   

Baltinavas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 100 LVL Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novadā un šajā teritorijā reģistrēts bērna dzimšanas fakts 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 40 LVL Mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

 
15 LVL gadā 

 
Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Baltinavas novadā 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts Līdz 4 LVL gadā 
Ilgstošā sociālās aprūpes institūcijā dzīvojošiem Baltinavas novada iedzīvotājiem un Baltinavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem un 

pirmsskolas vecuma bērniem 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

20% apmērā no 
valsts minimālās 

mēnešalgas 
Personai, kura ir atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids (donoriem) 
2 LVL par katru 

reizi 
Donoriem 

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums  
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Pielikums nr. 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciblas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 

2009 

Pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem, ņemot vērā GMI līmeni un izdevumus par mājokli. Trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) 
2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), bet ņemot vērā radīto 

zaudējumu apmēru. 
 

2009 

100 LVL 
2010 

2011 

2012 

Ciblas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 
(brīvpusdienas, pabalsta 

pārtikas iegādei, zupu 
virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009 100% (vispārizglītojošo 
skolu skolēniem) 

50% (pirmskolas izglītības 
iestāžu bērniem) pabalsts 

līdz 6 mēnešiem 

Bērniem no trūcīgas ģimenes 

  

2010   

2011   

2012   

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   
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Ciblas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 50 LVL Ģimenei, kurai ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā   

Apbedīšanas pabalsts 80 LVL Personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

10 LVL Politiski represētām personām 

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

20 LVL Personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam 10 LVL Otrā pasaules kara veterāniem 

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 

 

 

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008 - 
2012 

  

Obligātā izglītība 

(mācību līdzekļu iegādei) 
2008 - 2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Pielikums nr. 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundāles novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008 n/a n/a 

2009 

Apkures izmaksa tiek aprēķinātas, ņemot vērā dzīvokļa kopējo platību; Pabalsts tiek izsniegts uz 
3 mēnešiem vai reizi kalendārajā gadā. 

Trūcīgai ģimenei (personai) 
2010 

2011 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008 n/a n/a 

2009 

200 LVL (vienreizējs) 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no 

personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, 
ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.), kuru rezultātā 

persona (ģimene) nespēj apmierināt 
pamatvajadzības. 

2010 

2011 

2012 

Rundāles novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009 Pirmskolas izglītības 
audzēkņiem – atbilstoši 

apstiprinātajai ēdināšanas 
izmaksu kalkulācijai 
Vispārējās izglītības 

audzēknim – atbilstoši 
aprēķinātajām izmaksām, 

bet ne vairāk kā 5 LVL 
nedēļā 

Bērnam no trūcīgas ģimenes  
Daudzbērnu ģimene (vidējie ienākumi <160 LVL 

mēnesī personai) 

  

2010   

2011   

2012   

Mājoklis 2008    
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Rundāles novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts 30 LVL Ģimenei, kurā ir jaundzimušais 

Pabalsts jubilejā 20 LVL vai 30 LVL  Personas kuras sasniegušas 80, 85 vai 90 un vairāk gadu vecumu.  

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008     

2009 100 LVL (5 kalendāro gadu 
laikā, zobārstniecības 

pakalpojumu atmaksai) 
30 LVL gadā (veselības 
apdrošināšanas polises 

iegādei 
30 LVL (3 kalendāro gadu 

laikā, briļļu iegādei) 
50% apmērā no kopējās 

apmaksas summas 
(nepārsniedz 100 LVL 
gadā, medikamentu 
iegādes izdevumu 

atmaksai) 
50% apmērā no kopējās 
apmaksas summas 
(nepārsniedz 100 LVL 
gadā, - maksas 
pakalpojumu atmaksai 
veselības aprūpes iestādē) 

 

Trūcīga ģimene (persona) 
Persona, kura saņem vecuma vai invaliditātes 

pensiju, un 1.grupas invalīds (ienākumi < par valstī 
noteikto minimālo mēnešalgu) 

Politiski represēta persona, persona, kuru 
apgādnieki nav spējīgi viņu apgādāt, 2.grupas 

invalīds, daudzbērnu ģimene, Černobiļas avārijas 
seku likvidācijas dalībnieki ( ienākumi < 160 LVL 

mēnesī personai) 

  

2010   

2011   

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei) 

2008     

2009 

20 LVL gadā 

1.-12.kl audzēknim: 
Bērnam no trūcīgas ģimenes  

Daudzbērnu ģimene (vidējie ienākumi <160 
LVL mēnesī personai) 

  

2010   

2011   

2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 - 2012  

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008 - 2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  

(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Apbedīšanas pabalsts 50 LVL Personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu 

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts 10 LVL vai 20 LVL 
Politiski represētai personai; Bārenim; Personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju; 1.un2.grupas invalīdam; Bērnam 

invalīdam; Daudzbērnu ģimenes bērnam 

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

10 LVL Personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma 

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids 50 LVL Pabalsts ģimenei, ja tās bērns uzņemts Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotās vispārējās izglītības iestādēs. 

   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
 

 
Pielikums nr. 4.5 

 

Vecpiebalgas novada pašvaldība 

VALSTS NOTEIKTIE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

Pabalsta veids Gads Saistošajos noteikumos noteiktais apmērs un periods vai tā aprēķināšanas kārtība Kritēriji 

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

2008 
P = (GMI x n + GMI

1
 x n + GMI

2
 x n) – I, kur 

P – pabalsta summa 
GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 
GMI

1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālām grupām 

GMI
2
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām 

grupām;  
n – ģimenes locekļu skaits 
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

27 LVL pilngadīgai personai 

2009 

Trūcīga persona; 

GMI līmenis: 

37 – 40 LVL pilngadīgai personai 

45 LVL bērnam 

2010 Trūcīga persona; 
GMI līmenis: 

40 LVL pilngadīgai personai 
45 LVL bērnam 

2011 

2012 

Dzīvokļa pabalsts 

(īres maksājumi, komunālie 
rēķini, u.c. parādu nomaksa) 

mājsaimniecībai 

2008   

2009   

2010   

2011 

60 LVL gadā 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 
1.un 2.grupas invalīdi (ienākumi <140 LVL mēnesī 

personai) 
Persona, kura saņem vecuma vai invaliditātes 

pensiju (< 160 LVL mēnesī) 

2012 

Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas  situācijā 

2008   

2009   

2010   

2011 
150 LVL (vienreizējs) 

Bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas,  
lēmumu pieņem Sociālais dienests, izvērtējot 2012 
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sociālo situāciju. 
 

Vecpiebalgas novada pašvaldība 

CITI PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI UN CITI PABALSTI 

Pabalsta veids Gads 

Izvērtējot ienākumus Neizvērtējot ienākumus 
Apmērs 

(periods; pabalsta apmērs ir 
atkarīgs no kritērijiem) 

Kritēriji  
Apmērs  

(periods, u.c. 
nosacījumi) 

Kritēriji 

Ēdiens 

(brīvpusdienas, pabalsta 
pārtikas iegādei, zupu 

virtuves taloni, u.c.) 

2008     

2009     

2010     

2011 Brīvpusdienas (0,70 LVL 
katru mācību dienu) 

Skolniekam no trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes 

  

2012   

Mājoklis 

(ūdensskaitītāju uzstādīšana, 
stihiskas nelaimes gadījumā, 
pabalsts dzīvokļa remontam, 

u.c.) 

2008 

 

  

2009   

2010   

2011   

2012   

Veselības pabalsts 
(zālēm un citiem medicīnas 
līdzekļiem, brillēm, citi ārstu 

pakalpojumi) 

2008     

2009     

2010     

2011 
50% apmēra no 

izdevumiem (ne vairāk kā 
100 LVL gadā) 

Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona) 
1.un 2.grupas invalīdi (ienākumi <140 LVL mēnesī 

personai) 
Persona, kura saņem vecuma vai invaliditātes 

pensiju (< 160 LVL mēnesī) 

  

2012   

Obligātā izglītība 
(mācību līdzekļu iegādei, u.c.) 

2008 - 2012   

Pabalsts pamatvajadzību 
nodrošināšanai 

2008 - 2012  

Pabalsts sociālās 
rehabilitācijas mērķu 

sasniegšanai 

2008     

2009     

2010     

2011 
Saskaņā ar Sociālo 

dienestu 

Sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo 
vajadzību izvērtēšanas lemj par rehabilitācijas 

lpāna sastādīšanu.  

  

2012   

Pabalsts aprūpes mājās 
nodrošināšanai  

(kopšanas pabalsts) 

2008 - 2012   

Pabalsts 
pārvietošanās/mobilitātes 

nodrošināšanai  
(pašvaldības noteiktais) 

2008 - 2012   
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Vecpiebalgas novada pašvaldība 

PAŠVALDĪBAS CITI BRĪVĀS INICIATĪVAS PABALSTI (2012. gads) 

Pabalsta veids 

Neizvērtējot ienākumus un * 
Apmērs 

(periods; pabalsta 
apmērs ir atkarīgs no 

kritērijiem) 

Kritēriji/ Ierobežojumi 

Bērnu piedzimšanas pabalsts   

Pabalsts jubilejā 

Pabalsts natūrā 
(dāvana) 5 – 10 
LVL apmērā vai 

100 LVL 

Persona, kura sasniegusi 75, 80, 85, 90, 95, 100 gadus un vairāk.  

Apbedīšanas pabalsts   

Pabalsts politiski represētai 
personai 

  

Higiēnas pakalpojumi   

Ziemassvētku/ svētku pabalsts   

Dokumentu noformēšanas 
pabalsts 

  

Pabalsts pēc atbrīvošanas no 
ieslodzījuma 

  

Atbalsts bērniem   

Pabalsts kara veterānam   

Cits pabalsta veids   

PAŠVALDĪBU ATVIEGLOJUMI 
Nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides 
Pašvaldību iniciatīva: 

Fiziskām vai juridiskām personām, komersantiem (papildus apakškritēriji) 25% - 90% 

Braukšanas maksas atvieglojums  

*) Brīvās iniciatīvas pabalsts izvērtējot ienākumus. 
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Pielikums nr. 5 

Citi pašvaldību noteiktie sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas  (2012.gads) 
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Rīga republikas 
pilsēta ox     x x x x x x x        

Daugavpils 
republikas pilsēta  o*x ox    x x x x o x o ox  x    

Jūrmala 
republikas pilsēta ox      x x x x x x    x    

Jēkabpils 
republikas pilsēta ox     x x x x  x x  o     x 
Jelgava republikas 

pilsēta         x  x     x    
Rēzekne 

republikas pilsēta         x x x   o  x    
Valmiera 

republikas pilsēta ox x       x x x     x    
Liepāja republikas 

pilsēta  x ox      x x x   x  x x   
Bauskas novads         x x  x        
Kuldīgas novads     x           x    
Madonas novads ox                   
Rēzeknes novads    x     x  x x    x    
Alūksnes novads         x    x      x 
Burtnieku novads      x              
Dagdas novads ox          x         

Kandavas novads x  x      x  o  x ox x     
Krāslavas novads ox       x   x  x   x    

Ropažu novads ox        x  x    o x   o 
Stopiņu novads ox x ox  ox    x  x   x  x   x 

Vecumnieku 
novads   ox    ox  x x x x    x    



 

 103 

 

X – Neizvērtējot ienākumu līmeni 

O – Izvērtējot ienākumu līmeni 

O* - pabalsts telpas remontam, kas netiek pieskaitīts pie  sociālās palīdzības dzīvokļa pabalsta, skatīt Pielikumu Nr. 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ventspils novads ox        x x x x        
Alsungas novads         x  x     x    
Baltinavas novads ox   x     x  x x  x  x   x 

Ciblas novads         x  x x    x  x  
Rundāles novads         x x x   x  x   x 

Vecpiebalgas 
novads          x          
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Pielikums nr. 6 

 

Pašvaldību piešķirto sociālo pabalstu attiecība pret darba samaksu 
 

 

Tabulā 1: Teorētiski iespējamais pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmērs un Dzīvokļa pabalsta apmērs mājsaimniecībā (2012.gadā) ir attēlots teorētiski 

iespējamais abu šo pabalstu kopējais apmērs mājsaimniecībā, savukārt Tabulā 2: Valsts noteiktā minimālā darba alga (2012.gadā) mājsaimniecības ienākumi, ja 

ģimenes locekļi strādā pa valsts noteikto minimālo mēnešalgu. Ar šīm divām tabulām tiek attēlots un salīdzināts,  vai ģimenei bez / ar noteiktu bērnu skaitu 

mājsaimniecībā, ienākumu līmenis strādājot  un saņemot minimālo algu pārsniedz tos ienākumus, ko ģimene saņemtu pabalstu formā pašvaldībā (pašvaldības tika 

iedalītas pēc to lielumiem).  

 

Pieņemtie nosacījumi aprēķinot iespējamo kopējo pabalstu apmēru summu, ir divi vai viens darbspējīgs pilngadīgais ar/bez bērniem ģimenē.  

 

Apmēra summa tiek aprēķināta pēc formulas P = ((GMI x n +GMI
1 
x n) – I) + Dz.p., kur 

P – pabalsta summa 

GMI – MK vai pašvaldības noteiktais GMI līmenis 

GMI 
1
 – pašvaldības noteiktais GMI līmenis bērniem vai citām sociālajām grupām 

n – ģimenes locekļu skaits 

I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 

Dz.p. – Dzīvokļa pabalsts mēneša apmērā apkures sezonas laikā. 

 

Pieņemtie nosacījumi 

 2012. gada GMI līmenis – pilngadīgai personai 40 LVL, bērnam 45 LVL 

 Ienākumi uz mājsaimniecību ir 0 LVL 

 Ģimenes valsts pabalsts (bērna nauda) – 8 LVL vienam bērnam 

 Dzīvokļa pabalsts mēnesī  tika aprēķināts no (pilsētu, lielo, vidējo un mazo novadu kategorijās iedalīto) pašvaldību iespējamā maksimālā 

dzīvokļa pabalsta gadā, minimālā pabalsta apmēra gadā, un aprēķinātais vidējais pabalsta apmērs gadā no kategorijās iedalīto pašvaldību 

pabalsta apmēra izdalot ar 6 mēnešiem (apkures sezonas mēneši). 

 Mājsaimniecības locekļu skaits ir mainīgs 

 

Piemērs  
Ja ģimenē ir divas pilngadīgas personas  bez bērniem un ir deklarējušies pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un saņem maksimālo 

iespējamo dzīvokļa pabalsta apmēru, tad 146 LVL = ((40 LVL x 2 + 45 x 0) – 0) + 66 LVL (skatīt 1 tabulu). 
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Tabula 1 

 

 

GMI + Dzīvokļa pabalsts 2012. gadā 

D
iv

i 
v
e
c
ā
k
i/
p

il
n

g
a

d
īg

a
s
 p

e
rs

o
n

a
s
 

R
e
p
u
b
lik

a
s
 p

ils
ē
ta

s
 

  Dzīvokļa pabalsts Nav bērnu 
1 

bērns 
2 

bērns 
3 

bērns 
4 

bērns 

  

Gada iespējamā summa 
tiek 

 izdalīta uz 6 mēnešiem 
 (apkures sezonas laiks) 

LVL LVL LVL LVL LVL 

Rīga pēc formulas           

Jūrmala pēc formulas           

Jelgava 
210 LVL apkures sezonā; 

~35 LVL 
115 168 221 274 327 

Jēkabpils* 
400 LVL kalendārajā 

gadā; 
 ~ 33LVL mēn. 

153 206 259 312 365 

Liepāja* 
300 LVL apkures sezonā; 

 ~ 50 LVL mēn. 
130 183 236 289 342 

Daugavpils 
~120 LVL apkures 

sezonā; ~20 LVL mēn.  
100 153 206 259 312 

Rēzekne 
290 LVL apkures sezonā; 

48 LVL mēn. 
128 181 234 287 340 

Valmiera* 
240 LVL apkures sezonā; 

40 LVL mēn. 
120 173 226 279 332 

Vidējais aprēķinātais   123 123 123 123 123 

L
ie

lie
 n

o
v
a
d
i 

Madona 
100 LVL apkures sezonā; 

~ 16 LVL mēn. 
96 149 202 255 308 

Rēzekne 
70 LVL apkures sezonā; 

~ 11 LVL mēn. 
91 144 197 250 303 

Kuldīga 
100 LVL apkures sezonā; 

~ 16 LVL mēn. 
96 149 202 255 308 

Bauska 
150 LVL apkures sezonā; 

~ 25 LVL mēn. 
105 158 211 264 317 

Vidējais aprēķinātais   97 150 203 256 309 

V
id

ē
jie

 n
o
v
a
d
i 

Alūksne pēc formulas            

Krāslava 
50 LVL apkures sezonā; 

~ 8 LVL mēn. 
88 141 194 247 300 

Ventspils 
75LVL apkures sezonā; ~ 

12 LVL mēn. 
92 145 198 251 304 

Stopiņi 
60 LVL apkures sezonā; 

~ 10 LVL mēn. 
90 143 196 249 302 

Burtnieku 
90 LVL apkures sezonā; 

~ 15 LVL mēn. 
95 148 201 254 307 

Dagdas 
80 LVL apkures sezonā; 

~ 13 LVL mēn. 
93 146 199 252 305 

Vecumnieku 
100 LVL apkures sezonā; 

~ 16 LVL mēn. 
96 149 202 255 308 

Ropažu 
240 LVL apkures sezonā; 

~ 40 LVL mēn. 
120 173 226 279 332 

Kandava 
50 LVL apkures sezonā; 

~ 8 LVL mēn. 
88 141 194 247 300 

Vidējais aprēķinātais   95 148 201 254 307 

M
a

z
ie

 n
o
v
a
d
i 

Vecpiebalgas 
60 LVL apkures sezonā; 

~ 10 LVL mēn. 
90 143 196 249 302 

Baltinavas 
60 LVL apkures sezonā; 

~ 10 LVL mēn. 
90 143 196 249 302 

Ciblas pēc formulas           

Alsungas 
56 LVL apkures sezonā; 

~ 9 LVL mēn. 
89 142 195 248 301 

Rundāles pēc formulas           
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Vidējais aprēķinātais   90 143 196 249 302 

GMI + Dzīvokļa pabalsts 2012. gadā 

V
ie

n
s
 v

e
c
ā
k
s

 

R
e
p
u
b
lik

a
s
 p

ils
ē
ta

s
 

  Dzīvokļa pabalsts Nav bērnu 
1 

bērns 
2 

bērns 
3 

bērns 
4 

bērns 

  

Gada iespējamā summa 
tiek  

izdalīta uz 6 mēnešiem 
 (apkures sezonas laiks) 

LVL LVL LVL LVL LVL 

Rīga pēc formulas           

Jūrmala pēc formulas           

Jelgava 
210 LVL apkures sezonā; 

~35 LVL 
49 102 155 208 261 

Jēkabpils* 
400 LVL kalendārajā 

gadā; 
 ~ 33 LVL mēn. 

73 126 88 232 285 

Liepāja* 
300 LVL apkures sezonā; 

 ~ 50 LVL mēn. 
90 143 196 249 302 

Daugavpils 
90 LVL apkures sezonā; 

~15 LVL mēn.  
55 108 161 214 267 

Rēzekne 
290 LVL apkures sezonā; 

48 LVL mēn.  
88 141 194 247 300 

Valmiera* 
240 LVL apkures sezonā; 

40 LVL mēn. 
80 133 186 239 292 

Vidējais aprēķinātais   78 131 184 237 290 

L
ie

lie
 n

o
v
a
d
i 

Madona 
100 LVL apkures sezonā; 

~ 16 LVL mēn. 
56 109 162 215 268 

Rēzekne 
70 LVL apkures sezonā; 

~ 11 LVL mēn. 
51 104 157 210 263 

Kuldīga 
100 LVL apkures sezonā; 

~ 16 LVL mēn. 
56 109 162 215 268 

Bauska 
150 LVL apkures sezonā; 

~ 25 LVL mēn. 
65 118 171 224 277 

Vidējais aprēķinātais   57 110 163 216 269 

V
id

ē
jie

 n
o
v
a
d
i 

Alūksne pēc formulas           

Krāslava 
50 LVL apkures sezonā; 

~ 8 LVL mēn. 
48 101 154 207 260 

Ventspils 
75LVL apkures sezonā; ~ 

12 LVL mēn. 
52 105 158 211 264 

Stopiņi 
60 LVL apkures sezonā; 

~ 10 LVL mēn. 
50 103 156 209 262 

Burtnieku 
90 LVL apkures sezonā; 

~ 15 LVL mēn. 
55 108 161 214 267 

Dagdas 
80 LVL apkures sezonā; 

~ 13 LVL mēn. 
53 106 159 212 265 

Vecumnieku 
100 LVL apkures sezonā; 

~ 16 LVL mēn. 
56 109 162 215 268 

Ropažu 
240 LVL apkures sezonā; 

~ 40 LVL mēn. 
80 133 186 239 292 

Kandava 
50 LVL apkures sezonā; 

~ 8 LVL mēn. 
48 101 154 207 260 

Vidējais aprēķinātais   55 108 161 214 267 

M
a

z
ie

 n
o
v
a
d
i 

Vecpiebalgas 
60 LVL apkures sezonā; 

~ 10 LVL mēn. 
50 103 156 209 262 

Baltinavas 
60 LVL apkures sezonā; 

~ 10 LVL mēn. 
50 103 156 209 262 

Ciblas pēc formulas           

Alsungas 
56 LVL apkures sezonā; 

~ 9 LVL mēn. 
49 102 155 208 261 

Rundāles pēc formulas           

Vidējais aprēķinātais   50 103 156 209 262 
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*Pabalstu aprēķina pēc formulas, kur maksimālā summa ko var saņemt ir noteikta saistošajos 

noteikumos. Pašvaldībām vidējais dzīvokļa pabalsta apmērs apkures sezonā tika aprēķināts pēc 

iespējamās maksimālas pabalsta summas.
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Tabula 2 

 

Pieņemtie nosacījumi aprēķinot ienākumu apmēru mājsaimniecībā, ir divi vai viens darbspējīgs 

pilngadīgais ar/bez bērniem ģimenē.  

 

Nemainīgie faktori 

 2012.gada valsts noteiktā minimālā mēnešalga personai (200 LVL), kas tiek aplikta ar 

ienākumu nodokli. 

 Atvieglojums par apgādībā esošu personu (2012.gadā) ir 70 LVL 

 Neapliekamais minimums (2012.gadā) ir 45 LVL  

 Iekļauts transports ceļa izdevumiem uz/no darba, paredzot vidējo izdevumu summu 20 LVL 

mēnesī sabiedriskajam transportam.  

 

Neto algas tika aprēķinātas Valsts Ieņēmuma dienesta mājas lapā pieejamā kalkulatora, kur 

automātiski tiek sarēķināti neapliekamie ienākumi, ja ir viens vai vairāk bērni. Rezultāti tika noapaļoti 

līdz veseliem skaitļiem. 

Valsts noteiktā minimālā mēneša darba alga 2012. gadā 

 
Divi vecāki/personas 

LVL 
Nav bērnu 

1 
bērns 

2 
bērni 

3 
bērni 

4 
bērni 

LVL LVL LVL LVL LVL 

Bruto alga 400 400 400 400 400 

Neto alga 278 307 339 356 356 

Transports -40 -40 -40 -40 -40 

Ģimenes valsts pabalsts 0 8 16 24 32 

KOPĀ 238 275 298 306 316 

 
 

Viens  vecāks/persona 
 
 
 
 

Bruto alga 200 200 200 200 200 

Neto alga 144 162 178 178 178 

Transports -20 -20 -20 -20 -20 

Ģimenes valsts pabalsts 0 8 16 24 32 

KOPĀ 124 168 174 182 190 
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Pielikums nr. 7 

Pašvaldību noteiktais maznodrošinātā statusa 
ienākumu līmenis (2012.gadā) 

 Ienākumu līmenis  

(pēdējo 3 mēn. laikā nepārsniedz 
vienai personai) 

Republikas pilsētas  

Rīga 200 LVL 

Daugavpils  = 

Jūrmala  125 LVL 

Jēkabpils  110 LVL 

Jelgava  = 

Rēzekne  100 LVL 

Valmiera  150 LVL 

Liepāja  
3-5 valsts noteiktā soc. nodrošinājuma pabalsta 

apmērā 

Lielie novadi  

Bauskas novads 100 LVL 

Kuldīgas novads 120 LVL 

Madonas novads 160 LVL 

Rēzeknes novads = 

Vidēji lielie novadi  

Alūksnes novads 120 LVL 

Burtnieku novads 150 LVL 

Dagdas novads 120 - 150 LVL 

Kandavas novads 120 LVL 

Krāslavas novads 120 -150 LVL 

Ropažu novads 110 -130 LVL 

Stopiņu novads 162 LVL 

Vecumnieku novads 120 LVL 

Ventspils novads 200 LVL 

Mazie novadi  

Alsungas novads 100 LVL 

Baltinavas novads n/a 

Ciblas novads n/a 

Rundāles novads 160 LVL 

Vecpiebalgas novads 120 LVL 

*Atsevišķām pašvaldībām ir vēl papildus izvērtēšanas apakškritēriji 
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Pielikums nr. 8 

Vidējais izmaksātais pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai mēnesī 
vienai personai  

 

Pašvaldības 
2011 2010 2009 

LVL LVL LVL 

Republikas pilsētas 

Daugavpils 21.4 19.3 17.8 

Jēkabpils 35.4 21.8 22.8 

Jelgavas  28.5 28.3 35.2 

Jūrmala 30.7 29.7 33.6 

Liepāja 24.6 24.9 21.3 

Rēzekne 35.2 33.3 30.2 

Rīga 27.7 28.6 30.2 

Valmiera 21.9 25.7 22 

Aprēķinātais vidējais GMI lielums mēnesī  28.2 26.4 26.6 

Lielie novadi 

Bauskas novads 23.6 25 12 

Kuldīgas novads 20.4 24 21 

Madonas novads 25.3 21.7 22 

Rēzeknes novads 27.3 24.62 20 

Aprēķinātais vidējais GMI lielums mēnesī 24.2 24.5 18.7 

Vidējie novadi 

Burtnieku novads 27.7 27.2 35 

Alūksnes novads 28.1 29.8 25 

Vecumnieku novads 21.6 30.3 17 

Ventspils novads 26.5 30.3 17 

Dagdas novads 23.3 24 28 

Kandavas novads 12.6 7.1 3 

Krāslavas novads 27.7 22.9 15 

Ropažu novads 33.8 27.3 17 

Stopiņu novads 26.2 29.4 22 

Aprēķinātais vidējais GMI lielums mēnesī  25.3 27.4 19.9 

Mazie novadi 

Ciblas novads 15.6 8.9 7 

Rundāles novads 33.2 9.6 22 

Baltinavas novads 12.7 24.7 23 

Vecpiebalgas novads 10.3 11.3 28 

Alsungas novads 21.5 22.7 0 

Aprēķinātais vidējais GMI lielums mēnesī 18.6 16.9 16 
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Pielikums nr. 9 
Pētāmo pašvaldību saistošo noteikumu saraksts 

 

REPUBLIAKS PILSĒTAS 

Rīga 
 

1. Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 

2. Rīgas domes 23.10.2012. saistošie noteikumi Nr. 189 „Par palīdzību pārtikas iegādei” 

3. Rīgas domes 15.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 81 „Par neatliekamās palīdzības 
sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojama telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas 
gadījumā” 

4. Rīgas domes 17.02.2004. saistošie noteikumi Nr. 56 „Par dzīvokļa pabalstu Rīgas 
iedzīvotājiem” 

5. Rīgas domes 18.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 189 „Par Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 

6. Rīgas domes 24.08.2010. saistošie noteikumi Nr. 89 „Par Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 

Jūrmala 

1. Jūrmalas pilsētas domes 11.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 40 „Par īpašumiem, 
atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas 
pašvaldībā” 

2. Jūrmalas pilsētas domes 15.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 44 „Par vienreizējo 
pašvaldības pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijā” 

3. Jūrmalas pilsētas domes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 7 „Jūrmalas pašvaldības 
pabalsti” 

4. Jūrmalas pilsētas domes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 12 „Jūrmalas pašvaldības 
pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim” 

5. Jūrmalas pilsētas domes 05.04.2012. saistošie noteikumi Nr. 14 „Par Jūrmalas 
pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpi” 

6. Jūrmalas pilsētas domes 04.09.2008. saistošie noteikumi Nr. 79 „Jūrmalas pašvaldības 
pabalsts politiski represētām personām” 

7. Jūrmalas pilsētas domes 29.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 47 „Jūrmalas pašvaldības 
pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pavietojas ratinķrēslā” 

8. Jūrmalas pilsētas domes 26.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 8 „Jūrmalas pašvaldības 
sociālo palīdzību” 

Jelgava 

1. Jelgavas pilsētas domes  29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 - 26 „Jelgavas pilsētas 
pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” 

2. Jelgavas pilsētas domes  29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 - 25 „Sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi” 

3. Jelgavas pilsētas domes  17.02.2005. saistošie noteikumi Nr. 89  „Sociālo pabalstu 
piešķiršanas noteikumi” 

4. Jelgavas pilsētas domes  29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 - 27 „Trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 

Jēkabpils 

1. Jēkabpils pilsētas domes 18.09.2008. saistošie noteikumi Nr.15 „ Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jēkabpils pilsētā” 

2. Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr.33 „ Saistošie noteikumi 
par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā” 

3. Jēkabpils pilsētas domes 14.04.2011. saistošie noteikumi Nr.12 „ Par dzīvokļa (mājokļa) 
pabalstu” 

4. Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr.32 „ Saistošie noteikumi 
par vienreizēju pabalstu piešķiršanu Jēkabpils pilsētā” 

Liepāja 
1. Liepājas pilsētas domes 22.11.2007 saistošie noteikumi Nr. 17 „Par dzīvokļa pabalstu” 

2. Liepājas pilsētas domes 31.07.2008 saistošie noteikumi Nr. 23 „Par dzīvokļa pabalstu” 
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3. Liepājas pilsētas domes 15.04.2010 saistošie noteikumi Nr. 7 „Par dzīvokļa pabalstu” 

4. Liepājas pilsētas domes 18.02.2010 saistošie noteikumi Nr. 5 „Par ģimenes vai 
atsevišķas dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā” 

5. Liepājas pilsētas domes 04.11.2012 saistošie noteikumi Nr. 20 „Par nosacījumiem 
materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam” 

6. Liepājas pilsētas domes 13.03.2008 saistošie noteikumi Nr. 7 „Par vienreizēju veselības 
aprūpes pabalstu” 

7. Liepājas pilsētas domes 25.08.2005 saistošie noteikumi Nr. 19 „Par vienreizējiem 
pabalstiem personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietām” 

8. Liepājas pilsētas domes 25.08.2005 saistošie noteikumi Nr. 18 „Par vienreizēju 
apbedīšanas pabalstu” 

9. Liepājas pilsētas domes 20.12.2012 saistošie noteikumi Nr. 27 „Par svētku pabalstiem” 

Daugavpils 

1. Daugavpils pilsētas domes 27.08.2009.  saistošie noteikumi Nr. 20 „Braukšanas 
maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” 

2. Daugavpils pilsētas domes 26.07.2012.  saistošie noteikumi Nr. 15 „Īpašuma 
novērtēšanas kritēriji” 

3. Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010.  saistošie noteikumi Nr. 4 „Atbalsts 
mazaizsargātām personām” 

4. Daugavpils pilsētas domes 28.01.2010.  saistošie noteikumi Nr. 3 „Daugavpils pilsētas 
pašvaldības sociālie pabalsti” 

Rēzekne 

1. Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 15 „Par papildus 
materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” 

2. Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 14 „Par sociālo palīdzību 
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” 

3. Rēzeknes pilsētas domes 10.10.2008. saistošie noteikumi Nr. 17 „Par sociālo palīdzību 
Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” 

4. Rēzeknes pilsētas domes 27.11.2009. saistošie noteikumi Nr. 15 „Par papilu materiālo 
palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” 

Valmiera 

1. Valmieras pilsētas pašvaldības dome 19.06.2008. saistošie noteikumi Nr.51 „ Par 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā” 

2. Valmieras pilsētas pašvaldības dome 23.09.2010. saistošie noteikumi Nr.95 „ Par 
dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā” 

3. Valmieras pilsētas pašvaldības dome 19.06.2008. saistošie noteikumi Nr.52 „ Par 
pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā” 

LIELIE NOVADI 

Madona 
1. Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2009. saistošie noteikumi Nr. 7 „Par 

Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 

Rēzekne 

1. Rēzeknes novada domes 03.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 12 „Par Rēzeknes 
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

2. Rēzeknes novada domes 17.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 52 „Par Rēzeknes 
novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem” 

Kuldīga 

1. Kuldīgas novada domes  15.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/26„Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 

2. Kuldīgas novada domes  29.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 2012/32 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 

Bauska 
1. Bauskas novada domes 24.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 3 „Kārtība, kādā ģimene 

vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” 

2. Bauskas novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr. 17 „Par Bauskas novada 
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pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

VIDĒJIE NOVADI 

Alūksne 

1. Alūksnes novada domes 17.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 8 „Par maznodrošinātas 
personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā” 

2. Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 14 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā” 

3. Alūksnes novada domes 22.11.2012. saistošie noteikumi Nr. 31 „Par kritēriju noteikšanu 
īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes 
novadā” 

4. Alūksnes novada domes 17.072007. saistošie noteikumi Nr. 7/2007 „Par sociālo 
palīdzību un sociālajiem pabalstiem” 

Krāslava 

1. Krāslavas novada domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 2011/5 „Par īpašumiem, 
kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam” 

2. Krāslavas novada domes 29.12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 2009/2/10 „Par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas novada iedzīvotājiem” 

3. Krāslavas novada domes 28.01. 2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/4 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā” 

Ventspils 

1. Ventspils novada domes 24.02.2011. saistošie noteikumi Nr. 3 „Par trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu  Ventspils novadā” 

2. Ventspils novada domes 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 13 „Par Ventspils novada 
pašvaldības pabalstiem” 

3. Ventspils novada domes 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 12 „Sociālās palīdzības 
pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” 

Stopiņi 
1. Stopiņu novada domes 28.01.2009 saistošie noteikumi Nr. 1/07 „Par sociālo 

pakalpojumu un sociālas palīdzības iešķiršanas kārtību” 

Burtnieku 
1. Burtnieku novada pašvaldības domes 23.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 7 „Par 

sociālajiem pabalstiem Burtnieku novadā” 

Dagdas 

1. Dagdas novada domes 10.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sociālo palīdzību 
Dagdas novadā” 

2. Dagdas novada domes 27.06.2012. saistošie noteikumi Nr. 9 „Par nosacījumiem un 
kritērijiem trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai Dagdas novada 
pašvaldībā” 

3. Dagdas novada domes 29.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 2 „Par sociālās palīdzības 
pabalstu veidiem Dagdas novadā” 

4. Dagdas novada domes 29.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 7 „Par dzīvokļa pabalstu 
Dagdas novadā” 

Vecumnieku 

1. Vecumnieku novada domes 24.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 6 „ Par Vecumnieku 
novada pašvaldības pabalstiem” 

2. Vecumnieku novada domes 24.03.2010. saistošie noteikumi Nr. 5 „ Par sociālās 
palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” 

Ropažu 

1. Ropažu novada domes 26.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 „Par sociālās palīdzības 
un citiem pabalstiem Ropažu novadā” 

2. Ropažu novada domes 30.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 1 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Ropažu novadā 2008.gadā” 

3. Ropažu novada domes 30.01.2008. saistošie noteikumi Nr. 3 „Par pašvaldības 
pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 
2008.gadā”” 

4. Ropažu novada domes 28.01.2009. saistošie noteikumi Nr. 1 „Par sociālās palīdzības 
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pabalstiem Ropažu novadā 2009.gadā” 

5. Ropažu novada domes 28.01.2009. saistošie noteikumi Nr. 2 „Par pašvaldības 
pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu (personu) materiālo stāvokli, Ropažu novadā 
2009.gadā”” 

6. Ropažu novada domes 27.01.2010. saistošie noteikumi Nr. 2 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Ropažu novadā 2010.gadā” 

7. Ropažu novada domes 22.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 31 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Ropažu novadā” 

8. Ropažu novada domes 26.09.2012. saistošie noteikumi Nr. 12 „Par sociālās palīdzības 
un citiem pabalstiem Ropažu novadā” 

9.  

Kandavas 

1. Kandavas novada domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr.3 „ Par īpašumiem, kurus 
neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam” 

2. Kandavas novada domes 29.05.2008. saistošie noteikumi Nr.8 „ Par pašvaldības 
pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem” 

MAZIE NOVADI 

Vecpiebalgas 

1. Vecpiebalgas novada domes 20.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 4 „Noteikumi par 
Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” 

2. Vecpiebalgas novada domes 21.12.2011. saistošie noteikumi Nr. 14 „Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Vecpiebalgas novadā” 

3. Vecpiebalgas novada domes 16.05.2012. saistošie noteikumi Nr. 5/2012 „Par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās” 

Baltinavas 

1. Baltinavas novada domes 25.11.2010 saistošie noteikumi Nr. 28 „Par sociālas 
palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā” 

2. Baltinavas novada domes 23.08.2012 saistošie noteikumi Nr. 15 „Par trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā” 

Ciblas 

1. Ciblas novada domes 30.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem” 

2. Ciblas novada domes 28.04.2011. saistošie noteikumi Nr. 4 „Par pārējiem pabalstiem 
Ciblas novadā” 

Alsungas 

1. Alsungas novada domes 04.02.2010. saistošie noteikumi Nr. 2 „Par sociālas palīdzības 
pabalstiem Alsungas novadā” 

2. Alsungas novada domes 08.07.2010. saistošie noteikumi Nr. 8 „Par atvieglojumu 
piešķiršanu ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tai 
pieder īpašums, kas tiek izmantots ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai” 

3. Alsungas novada domes 17.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sociālas palīdzības 
sniegšanu Alsungas novada iedzīvotājiem” 

Rundāles 

1. Rundāles novada domes 30.07.2009. saistošie noteikumi nr. 2 „ Par sociālās palīdzības 
pabalstiem izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” 

2. Rundāles novada domes 30.07.2009. saistošie noteikumi nr. 3 „ Par sociālās palīdzības 
pabalstiem neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus” 

 

 


