
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19 

 

„Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” 
 

Lubānā, 31.10.2013 
 

    APSTIPRINĀTI 

Ar Lubānas novada domes 31.10.2013.   

          lēmumu, protokols Nr.15, 11.§  lēmumu; 
Precizēti ar Lubānas novada domes 14.12.2013. lēmumu, 

 protokols Nr.17, 1.6§ 

Grozījumi ar Lubānas novada domes 30.01.2014. lēmumu, 

protokols Nr.1,11.§  

Grozījumi ar  Lubānas novada domes 25.02.2016. lēmumu, 

protokols Nr.2,1.§ 

Grozījumi ar  Lubānas novada domes 30.11.2017. lēmumu, 

 protokols Nr. 14., 2.§ 

Grozījumi ar  Lubānas novada domes 27.12.2018. lēmumu, 

 protokols Nr. 13., 1.§ 

Grozījumi ar  Lubānas novada domes 28.11.2019. lēmumu, 

 protokols Nr. 12., 5.§ 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums” 33.panta otro daļu, 35.panta otro un piekto daļu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550  

„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts  

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

 slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.., 15., punktu,  

Ministru kabineta  2012.gada 18. decembra noteikumu Nr.913  

„Noteikumu par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu 

 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Lubānas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – 

pašvaldība)  sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un 

apmērus, pabalstu piešķiršanas, izmaksas nosacījumus un kārtību, kā arī 

lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos sociālās palīdzības pabalstus ir 

ģimenēm (personām), kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Lubānas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuru ienākumi un 

materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, ja šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

II. PABALSTA VEIDI 

3. Pašvaldībā tiek izmaksāti sekojoši sociālās palīdzības pabalsti: 

3.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

3.2. dzīvokļa pabalsts; 
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4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc šo 

noteikumu 3.punktā minētajiem sociālās palīdzības pabalstiem, pašvaldība 

sava budžeta iespēju robežās izmaksā arī šādus sociālās palīdzības un citus 

pabalstus: 

4.1. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai; 

4.2. pabalsts pacientu iemaksas par uzturēšanos stacionārā, pacienta iemaksas 

un maksas par nakts izmitināšanas, un ēdināšanas pakalpojumiem 

uzturoties dienas stacionārā apmaksai; 

4.3. pabalsts medikamentu iegādei; 

4.4. apbedīšanas pabalsts; 

4.5. pabalsts krīzes situācijā;  (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 30.11.2017. 

lēmumu, protokols Nr. 14., 2.§).  

4.6. pabalsts mācību uzsākšanai; (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 

30.11.2017. lēmumu, protokols Nr. 14., 2.§).  

4.7. pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu. (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 

30.11.2017. lēmumu, protokols Nr. 14., 2.§).  

III.  PABALSTU  PIEŠĶIRŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

5. Lai saņemtu šo noteikumus II. nodaļā noteiktos pabalstus persona vai tās 

likumiskais pārstāvis vēršas Lubānas novada pašvaldības sociālajā dienestā 

(turpmāk tekstā – sociālais dienests) ar rakstveida iesniegumu un iesniedz 

šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos attiecīgā pabalsta 

saņemšanai nepieciešamos dokumentus.  

6. Ģimene (persona) iegūst tiesības pretendēt uz sociālās palīdzības pabalstiem, 

izņemot šo noteikumu IX., X. VII1, VII2 nodaļā norādīto gadījumu, ja 

sociālais dienests atzīst ģimenes (personas) atbilstību vismaz vienam no šiem 

statusiem: (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 30.11.2017. lēmumu, protokols 

Nr. 14., 2.§). 

6.1. trūcīga ģimene (persona); 

6.2. maznodrošināta ģimene (persona). 

7. Trūcīgās ģimenes (personas) statusa iegūšana. 

7.1. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu sociālais dienests izvērtē un piešķir 

atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. 

7.2. Aprēķinot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personu ienākumus trūcīgas 

ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, sociālais dienests samazina 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus par ikmēneša 

kredītmaksājumu vai tā daļu, ienākumu samazinājumam nepārsniedzot 

EUR 50 mēnesī mājsaimniecību kredītam, kas ņemts vienīgā mājokļa, 
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kurā ģimene vai atsevišķi dzīvojošā persona ir deklarējusi savu 

pamatdzīvesvietu un dzīvo, iegādei.  

7.3.  Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma zeme līdz 10 ha 

platībai. (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 30.11.2017. lēmumu, protokols 

Nr. 14., 2.§).  

8. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšana. 

8.1. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu sociālais dienests izvērtē un 

piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai par ģimenes 

(personas) atzīšanu par trūcīgu. 

8.2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējo 

trīs mēnešu laikā personai vai ģimenei uz vienu personu nepārsniedz EUR 

200 mēnesī. (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 27.12..2018. lēmumu, 

protokols Nr. 13., 1.§). 

9. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu, to apmēru vai atteikumu to piešķirt pieņem 

sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts 

iesniegums un visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. 

Dokumentus vai informāciju, kas ir pašvaldības rīcībā vai iegūstama 

pašvaldībai pieejamās informācijas sistēmās, iegūst sociālais dienests. 

10. Sociālais dienests izmaksā šajos noteikumos noteiktos pabalstus viena mēneša 

laikā no lēmuma par attiecīgā pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas. 

IV. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU 

 LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI 

 

11. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā 

– GMI) piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto 

kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 

līdzdarbību. 

12. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Lubānas novada iedzīvotājiem tiek 

noteikts šādā apmērā: 

12.1.  bērniem EUR 70 mēnesī; (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 

28.11.2019. lēmumu, protokols Nr. 12., 5.§). 

12.2. citām iedzīvotāju grupām EUR 65 mēnesī. (Grozījumi ar  Lubānas 

novada domes 28.11.2019. lēmumu, protokols Nr. 12., 5.§). 

13. Ja pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem, 

pabalsta izmaksu naudā pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā samaksājot 

bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, 

apmaksājot preces un/vai pakalpojumus. 

 

V. DZĪVOKĻA PABALSTS 
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14. Dzīvokļa pabalstu vienreiz gadā ir tiesības saņemt trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām). 

 

15. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja ģimenes (personas) deklarētā un faktiskā 

dzīvesvieta ir Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

dzīvesvieta ir  ģimenes (personas) īpašums vai attiecībā uz ģimenes 

(personas) dzīvesvietu ir nodibinātas īres, valdījuma vai patapinājuma 

tiesības. (Grozījumi ar Lubānas novada domes 30.01.2014. lēmumu, protokols 

Nr.1,11.§ ) 

(9()” 

16. Dzīvokļa pabalsta apmērs: 

16.1. EUR 130 cietā vai šķidrā kurināmā iegādei, ja persona neizmanto 

centrālo siltumapgādi; (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 27.12..2018. 

lēmumu, protokols Nr. 13., 1.§). 

16.2. EUR 4,70 par dzīvojamās platības vienu kvadrātmetru maksas par 

siltumenerģiju, bet ne vairāk kā EUR 300 gadā. (Grozījumi ar  Lubānas 

novada domes 27.12..2018. lēmumu, protokols Nr. 13., 1.§). 

 

17.  16.2. apakšpunktā minētajā gadījumā pabalstu pārskaita pakalpojuma 

sniedzējam. 

 

18.  Noteikumu 15. punktā minēto tiesību apliecināšanai ģimene (persona) 

sociālajā dienestā iesniedz atbilstošus dokumentus, izņemot, ja tiesību 

apliecinošus dokumentus izdevusi vai var izdot pašvaldība vai tās iestāde, kā 

arī, ja šādi dokumenti, tai skaitā informācija par tiesību esamību atrodas 

pašvaldības vai tās iestādes rīcībā. (Grozījumi ar Lubānas novada domes 

30.01.2014. lēmumu, protokols Nr.1,11.§ ) 

 

VI. PABALSTS ĒDINĀŠANAS IZDEVUMU SEGŠANAI 

 

19. Tiesības saņemt pabalstu pilnīgai ēdināšanas izdevumu apmaksai:  

19.1. maznodrošinātu ģimeņu (personu) bērniem, kuri apmeklē Lubānas 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās 

profesionālās vidusskolās (arodvidusskolās). 

19.2. aizbildnībā esošiem bērniem, kuru vecākiem ir pārtrauktas vai 

atņemtas aizgādības tiesības un kuri apmeklē Lubānas novada pašvaldības  

pirmsskolas izglītības iestādes. (Grozījumi ar  Lubānas novada domes 

30.11.2017. lēmumu, protokols Nr. 14., 2.§). 

20. Pabalsta apmērs – pakalpojumu sniedzēja noteiktā maksa par  ēdināšanu. 

 

21. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešķirts no nākamā mēneša 

pirmās mācību dienas (pēc dokumentu iesniegšanas) uz vienu semestri. 

 

22. Piešķirto pabalstu Lubānas novada pašvaldība pārskaita ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzējam. 

 

23. Papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem ģimenei (personai), 

kuras aizbildnībā atrodas bērns ir jāiesniedz: 
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23.1.  bāriņtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu,  

izņemot, ja pašvaldībai lēmums ir pieejams; 

23.2. 19.1. apakšpunktā minētajā gadījumā dokuments, kas apliecina, ka 

persona mācās profesionālajā vidusskolā (arodvidusskolā). 

25. Sociālais dienests ir tiesīgs neizmaksāt pabalstu, ja skolēns neattaisnoti kavē 

profesionālās vidusskolas (arodvidusskolas) izglītības iestādi vairāk kā desmit 

mācību stundas semestrī un ir nesekmīgs vairāk kā trīs mācību priekšmetos. 

 

VII. PACIENTU IEMAKSAS APMAKSA PAR UZTURĒŠANOS 

STACIONĀRĀ, PACIENTU IEMAKSAS UN MAKSAS PAR NAKTS 

IZMITINĀŠANAS, UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM, UZTUROTIES 

DIENAS STACIONĀRĀ 

 

26. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām personām. 

 

27. Papildus normatīvajos aktos un šajos noteiktajiem dokumentiem pabalsta 

pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izdevumus 

apliecinošu dokumentu – čeku vai  kvīti. 

 

28.  Pabalsta apmērs: 

28.1. 100% apmērā trūcīgām personām nepārsniedzot 100 EUR kalendārajā 

gadā. 

28.2. 50% apmērā maznodrošinātām personām nepārsniedzot 70 EUR 

kalendārajā gadā. 

 

29. Sociālais dienests neizmaksā pabalstu pacienta iemaksas apmaksai, ja pabalsta 

pieprasītājam atbrīvojums no pacienta iemaksas tiek apmaksāts no valsts budžeta 

līdzekļiem. 

 

VII1 . PABALSTS MĀCĪBU UZSĀKŠANAI 

 

29.1  Pabalsts mācību uzsākšanai tiek piešķirts ģimenei (personai), kuras aprūpē 

esošais bērns uzsāk mācības Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

pirmajā vai desmitajā klasē. 

 

29.2  Pabalsta apmērs tiek noteikts EUR 40 apmērā. 

 

29.3 Pabalstu izmaksā pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu 10 dienu laikā no 

iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

29.4  Pabalsta pieprasītājs sociālā dienestā iesniedz iesniegumu. (Grozījumi ar Lubānas 

novada domes 30.01.2014. lēmumu, protokols Nr.1,11.§ ) 

 

VII2 . PABALSTS SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU 

 

29.5   Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un 

ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarēta pamata dzīvesvieta, pirms 



6 

 

bērna piedzimšanas, ir Lubānas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek 

piešķirts par bērnu, kura pamata dzīvesvieta pirmreizēji deklarēta Lubānas novadā. 

 

29.6   Iesniegumu pašvaldībā par pabalsta piešķiršanu var iesniegt viena gada laikā no 

bērna dzimšanas dienas. 

 

29.7  Pabalstu izmaksā pamatojoties uz sociālā dienesta  lēmumu 10 dienu laikā no 

iesnieguma saņemšanas dienas. 

 

29.8  Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar 

bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni vai bērns ievietots audžuģimenē (turpmāk – 

pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem. 

 

29.9  Pabalsta apmērs par katru bērnu tiek noteikts EUR 150 apmērā. (Grozījumi ar  

Lubānas novada domes 27.12..2018. lēmumu, protokols Nr. 13., 1.§). 

 

29.10  Papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem, ārpusģimenes aprūpes 

gadījumā, ja lēmumu nav pieņēmusi Lubānas novada bāriņtiesa, pabalsta pieprasītājs 

sociālajā dienestā iesniedz bāriņtiesas lēmuma kopiju par bērna nodošanu aizbildnībā 

vai par ievietošanu audžuģimenē. 

 

29.11 Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā. (Grozījumi ar Lubānas novada domes 30.01.2014. lēmumu, 

protokols Nr.1,11.§ ) 

 

 

VIII. PABALSTS MEDIKAMENTU UN 

 MEDICĪNAS PREČU IEGĀDEI 

 

30. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām  un maznodrošinātām ģimenēm (personām). 

 

31. Papildus normatīvajos aktos un šajos noteiktajiem dokumentiem pabalsta 

pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz mediķa parakstītu recepti, kas apliecina 

personai medikamentu lietošanas nepieciešamību. 

 

32. Pabalsta apmērs: 

32.1. trūcīgām personām EUR 50 gadā; 

32.2. maznodrošinātām personām EUR 30 gadā. 

(Grozījumi ar  Lubānas novada domes 27.12..2018. lēmumu, protokols Nr. 13., 1.§). 

 

 

 

IX. APBEDĪŠANAS PABALSTS 

 

33. Pabalsts  attiecas uz personu, kuras pamata dzīvesvieta līdz miršanas brīdim bija 

deklarēta  Lubānas novada administratīvajā teritorijā. 
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34. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir mirušā ģimenes locekļiem vai citai 

personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 

 

35. Papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem, pabalsta pieprasītājs 

sociālajam dienestam iesniedz: 

35.1. miršanas apliecības kopiju; 

35.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par apbedīšanas 

pabalsta un/vai cita normatīvajos aktos noteikta pabalsta piešķiršanu vai 

atteikumu piešķirt; 

35.3. darba devēja apliecinājumu par pabalsta darbinieka nāves gadījumā 

piešķiršanu vai atteikumu. 

 

36. Pabalsta apmērs EUR 300 - ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai darba 

devēja piešķirtais pabalsts personas nāves gadījumā nepārsniedz trūcīgas 

personas statusam atbilstošu divkāršu apmēru. 

 

37. Pabalsta apmērs EUR 450 – ja nav Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai 

darba devēja piešķirtā pabalsta personas nāves gadījumā. 

 

38. Apbedīšanas pabalstu nepiešķir, ja mirušai personai bija noslēgts uztura vai 

dāvinājuma līgums ar uzlikumu, no kura izriet apdāvinātā pienākums apbedīt 

dāvinātāju. 

 

X. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ 

 

39. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts ģimenei (personai), kura katastrofas vai citu 

no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati nespēj apmierināt savas 

pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 

 

40. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai) neizvērtējot ģimenes 

(personas) ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas, 

nepieciešamo psihosociālās vai materiālās palīdzības apmēru. 

 

41. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem sociālais dienests. 

 

42. Pabalsts tiek noteikts: 

42.1. Materiālās palīdzības veidā: 

42.1.1. materiāla palīdzība no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ 

radītu zaudējumu novēršanai, pabalsta apmēram nepārsniedzot EUR 

100; 

42.1.2. krīzes situācijā mājoklim nodarītu zaudējumu gadījumā, pabalsta 

apmēram nepārsniedzot EUR 640, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

42.1.2.1. finanšu līdzekļu piešķiršanu, īpašumā vai valdījumā esošajiem 

infrastruktūras objektiem izskata tad, ja radīto zaudējumu 

kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par EUR 100; 
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42.1.2.2.ievērojot noteikumu 42.1.2. apakšpunktā minēto maksimālo pabalsta 

apmēru, ja mājoklis ir apdrošināts, pašvaldības pabalsts ietver objekta 

apdrošināšanas prēmijas izdevumu segšanu 50 procentu apmērā; 

42.1.2.3. ievērojot noteikumu 42.1.2. apakšpunktā minēto maksimālo 

pabalsta apmēru, pašvaldība sedz 70% no radīto zaudējumu apmēra. 

42.2. Psihoemocionālās palīdzības veidā nodrošinot psihologa vai asistenta 

pakalpojumus. 

 

42.1 Papildus pabalsta pieprasītāja iesniegumam, lēmuma pieņemšanai par pabalsta 

piešķiršanu sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt no pabalsta 

pieprasītāja papildu informāciju un dokumentus. 

 

42.2 Pabalsta pieprasītājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši sociālā 

dienesta lēmumā noteiktajam mērķim. (Grozījumi ar Lubānas novada domes 30.01.2014. 

lēmumu, protokols Nr.1,11.§ ) 

 

XI. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

43. Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

44. Lubānas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

XII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos  spēku zaudē Lubānas novada 

pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par Sociālajiem 

pabalstiem Lubānas novadā. 

46. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)                        T.Salenieks               


