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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 10/2020 

2020. gada 25. augustā 

Apstiprināti 

ar Riebiņu novada domes  

sēdes lēmumu Nr. (Prot Nr.  ) 

 

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta 

trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Riebiņu novada domes (turpmāk – 

pašvaldība) atbalsta veidus daudzbērnu ģimenēm. 

2. Noteikumos paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt Riebiņu novada administratīvajā teritorijā 

pamata dzīvesvietu deklarējušai daudzbērnu ģimenei. 

3. Noteikumos paredzēto atbalstu, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir Riebiņu novada 

Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros. 

4. Noteikumos tiek lietoti termini: 

4.1. Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu aprūpē ir vismaz trīs bērni, 

tai skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes 

bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, un ja tā 

iegūst pilna laika vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 

4.2.Dižģimene ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu aprūpē ir vismaz pieci bērni, tai 

skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par dižģimenes bērnu 

uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, un ja tā iegūst 

pilna laika vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.  

4.3. Iesniedzējs - daudzbērnu ģimenes pilngadīgs loceklis, kura likumīgā aprūpē atrodas 

šo Noteikumu prasībām atbilstošs bērns. 

5. Riebiņu novadā ir šādi pašvaldības atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm: 

5.1. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē; 

5.2. materiālais pabalsts  izglītojamajiem; 

5.3. pabalsts mācību piederumu iegādei. 

5.4. pabalsts dižģimenēm. 



II. Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē 

6. Vecāku maksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā piešķir daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, kuri apmeklē kādu no Riebiņu  novada pirmsskolas izglītības iestādēm. 

7. Vecāku maksas atlaidi pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas 

piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas  līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai (attiecinot 

pirmsskolas izglītības iestāžu mācību gadu).  

III. Materiālais pabalsts izglītojamajiem 

8. Materiālo pabalstu piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Riebiņu 

novada vispārējās izglītības iestādēm vai vidusskolā, ja ēdināšanas izdevumi 

izglītojamajam pārsniedz Riebiņu novada domes noteikto brīvpusdienu apmēru. 

9. Materiālo pabalstu  piešķir pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma 

turpina mācības un nav sasniedzis 24 gadu vecumu. 

10. Brīvpusdienas pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas piešķir no 

lēmuma pieņemšanas datuma līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai. 

IV. Pabalsts mācību piederumu iegādei 

11. Materiālo pabalstu mācību piederumu  iegādei uzsākot mācību gadu, piešķir daudzbērnu 

ģimeņu bērniem no pirmsskolas vecuma ( t.i. 5 gadi) līdz 9. klasei (ieskaitot), kuri mācās 

kādā no Riebiņu novada vispārējās izglītības iestādēm.  

12. Materiālais pabalsts mācību piederumu iegādei ir vienreizējs pabalsts un tas tiek piešķirts 

EUR 30,00 ( trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā katram bērnam uzsākot mācību gadu. 

13. Iesniegumi materiālā pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša līdz oktobra 

mēnesim (ieskaitot). 

V. Pabalsts dižģimenēm 

14. Pabalsts dižģimenēm ir vienreizējs materiālais atbalsts un  tiek piešķirts EUR 150,00 (viens 

simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā vienu reizi kalendārajā gadā. 

15. Iesniegumi pabalsta piešķiršanai tiek izskatīti šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. 

VI. Atbalsta piešķiršanas kārtība 

16. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, daudzbērnu ģimenes pilngadīgs loceklis, kura likumīgā 

aprūpē atrodas Noteikumu 5. punkta prasībām atbilstošs bērns aizpilda Dienestā 

iesniegumu un pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina pabalsta piešķiršanas pamatu, ja 

pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neatrodas 

pašvaldības rīcībā. 

17. Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, 

Iesniedzējs iesniegumam pievieno Riebiņu novada bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības 

nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē kopiju. Bāriņtiesas lēmums nav jāpievieno, ja 



to pieņēma Riebiņu  novada bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis ir norādāms iesniegumā, 

pieprasot pabalstu.  

18. Ja vismaz viens daudzbērnu ģimenes bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un iegūst 

profesionālo vai  augstāko izglītību, un pašvaldības rīcībā nav šādas informācijas,  

Iesniedzējs iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka bērns mācās konkrētajā 

izglītības iestādē. 

19. Iesniedzējam ir pienākums paziņot pašvaldībai par pabalsta piešķiršanas pamata vai 

atbilstības atbalsta  piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no minēto apstākļu 

iestāšanās brīža. 

20. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

21. Pabalstu atceļ Dienesta vadītājs ar lēmumu, ja tiek konstatēts, ka:  

21.1. ģimene vairs neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam; 

21.2. daudzbērnu ģimenes locekļu deklarētā dzīvesvieta neatbilst Noteikumu 2.punktam; 

21.3. ir konstatēts, ka Iesniedzējs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā bijusi par pamatu 

pabalsta piešķiršanai. Pabalstu atceļ ar tā piešķiršanas dienu un Iesniedzējam ir 

pienākums viena mēneša laikā atmaksāt pašvaldībai visus saņemtos pabalstus, kuri 

tika tam piešķirti. 

VII. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

22. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu novada domē. 

23. Pašvaldības pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

24. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas.   

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Riebiņu  novada domes 

14.03.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu 

Riebiņu novadā dzīvojošām daudzbērnu ģimenēm”. 

 

Riebiņu  novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis 

 

  



Riebiņu  novada domes saistošo noteikumu Nr. 10/2020 

„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā”  

projekta paskaidrojuma raksts 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Riebiņu novada pašvaldībā ir spēkā Riebiņu novada domes 

14.03.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „Noteikumi par sociālās 

palīdzības saņemšanu Riebiņu novadā dzīvojošām daudzbērnu 

ģimenēm” (Saistošie noteikumi), kas nosaka personu 

kategorijas, kam ir tiesības saņemt sociālos pabalstus 

pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm 

Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības 

raksturojums, dokumenta 

būtība 

Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nepieciešama 

ievērojama to aktualizācija un pilnveidošana, tāpēc 

paredzamais Saistošo noteikumu grozījumu normu apjoms 

pārsniegtu pusi no to spēkā esošo normu skaita. Ievērojot 

Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 

„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. 

punktu, Saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav 

lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jaunu saistošo noteikumu „Par 

atbalstu daudzbērnu ģimenēm Riebiņu novadā” projekts 

(turpmāk – Projekts). 

Projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot un paplašināt 

pašvaldības atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Riebiņu novadā. 

 Projektā: 

- ietverti saistošo noteikumu izdošanas mērķi un citi 

vispārīgi jautājumi (I nodaļa); 

- paredzēta vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības 

iestādēs piešķiršanas kārtība un apmērs, kā arī periods, uz 

kuru tiek piemērots šis atvieglojuma veids (II nodaļa); 

- noteikts materiālā pabalsta izglītojamajiem piešķiršanas 

kārtība, periods, uz kuru pabalsts  tiek piešķirts (III 

nodaļa); 

- noteikts pabalsts mācību piederumu iegādei, pabalsta 

apjoms un izmaksas kārtība (IV nodaļa); 

- noteikts pabalsts dižģimenēm, pabalsta apjoms un 

izmaksas kārtība (V nodaļa); 

- noteikta atbalsta piešķiršanas kārtība, kas attiecināma uz 

visiem 

- projektā ietvertajiem atbalsta veidiem (VI nodaļa); 

- noteikta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

(VII nodaļa), 

- noslēguma nodaļā (VIIII) noteikta saistošo noteikumu 

spēkā stāšanās diena. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Papildus esošajiem pabalstiem daudzbērnu ģimenēm tiek 

paaugstināts  pabalsts 30,00 euro apmērā mācību piederumu 

iegādei mācību gadu uzsākot, precizēts materiālā atbalsts 

izglītojamajiem piešķiršanas kārtība un tiek paredzēts jauns  

vienreizējs materiālais atbalsts dižģimenēm 150 eiro apmērā. 



Pašvaldības 2020.gada budžetā finansējums šim mērķim tika 

paredzēts 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Atbilstoši Riebiņu  novada sociālā dienesta funkcijām un 

administratīvajām procedūrām. 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar 

Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

www.riebini.lv., Riebiņu novada ziņas (informatīvajā 

ikmēneša izdevumā). 

 

 

 

 

 

 

 

Riebiņu  novada domes priekšsēdētājs P. Rožinskis 
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