
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PREIěU RAJONS 
RIEBIĥU NOVADA DOME 

Reăistrācijas Nr. 90001882087 
Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, PreiĜu rajons, LV-5326 

 
APSTIPRINĀTI 

ar RiebiĦu novada domes 14.10.2008. 
 lēmumu Nr. 3  

Ar 10.02.2009. (lēmums Nr. 8);  
sēdes protokols Nr.2; 

Ar 11.08.2009. (lēmums Nr. 13;  
sēdes protokols Nr.17); 

09.12.2009. grozījumiem 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 
Par  pabalstiem RiebiĦu novadā 

 
 (lēmums Nr. 3; sēdes protokols Nr. 23) 

Izdoti saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daĜu  

 
1. Vispār īgie jautājumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešėiršanas un 
saĦemšanas kārtību, personām (ăimenēm), kuras ir tiesīgas saĦemt šos pabalstus, 
kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

1.2. Saistošo noteikumu mērėis ir noteikt pašvaldības palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu 
finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli mazaizsargātām personām (ăimenēm), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viĦu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā. 

1.3. Pabalstus piešėir personai (ăimenei), kura savu pamatdzīvesvietu ir deklarējusi RiebiĦu 
novadā. 

2. Pabalstu veidi 
2.1.  Pabalsts ăimenēm ar bērniem jauna mācību gada sākumā. 
2.2.  Pabalsts– brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē un obligātās sagatavošanas 
        grupās. 
2.3.  (svītrots). 
2.4.  Pabalsts audžuăimenēm. 
2.5.  Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas. 
2.6.  (svītrots). 
2.7.  Apbedīšanas pabalsts. 
2.8.  Pabalsts Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas un  
        pamatskolas skolēniem. 
2.9.  Pabalsts Ziemassvētkos sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 

2.10. (svītrots). 

2.11. Pabalsts pacienta iemaksu daĜējai segšanai. 
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2.12. (svītrots).  

2.13. (svītrots). 

 
3. Pabalsts ăimenēm ar bērniem jauna mācību gada sākumā 

3.1. Tiesības saĦemt pabalstu ir RiebiĦu novada pamata dzīvesvietu deklarējušām 
ăimenēm ar bērniem, kurā ir piešėirts trūcīgas ăimenes statuss un kuru nepilngadīgie bērni 
apmeklē kādu no vispārizglītojošajām iestādēm RiebiĦu novadā, kā arī aizbildnībā nodotajiem 
bērniem, ja par bērna ārpusăimenes aprūpi lēmusi RiebiĦu novada bāriĦtiesa.  Pabalsts ir 
vienreizējs un tā apmērs ir Ls 10 katram bērnam, kurš mācās RiebiĦu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs no 1.-9.klasei. Pabalsts netiek piešėirts ăimenei, kura saĦem pabalstu 
garantētā minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai; 

3.2. Ar RiebiĦu novada domes lēmumu pabalstu var piešėirt arī citām ăimenēm, kuru 
bērni apmeklē RiebiĦu novada vispārizglītojošās iestādes; 

3.3. Pabalsts izmaksājams augusta un septembra mēnešos.   
 

4.  Pabalsts– brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādē un obligātās 
sagatavošanas grupās 

4.1. Tiesības saĦemt pabalstu ir RiebiĦu novada pamata dzīvesvietu deklarējušām ăimenēm ar 
bērniem, kurā ir piešėirts trūcīgas ăimenes statuss un kuru nepilngadīgie bērni apmeklē kādu 
no vispārizglītojošajām iestādēm RiebiĦu novadā. 
4.2. Pabalstu piešėir uz laiku, kad ăimenei ir piešėirts trūcīgas ăimenes statuss, bet ne ilgāk par 
trijiem mēnešiem. 
4.3. Pabalsts netiek piešėirts ăimenei, kura saĦem pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeĦa 
nodrošināšanai.  
 

5.  Pabalsts jaunajām RiebiĦu novada ăimenēm 
(nodaĜa svītrota) 
 

 
6. Pabalsts audžuăimenēm 

6.1. Tiesības saĦemt pabalstu ir audžuăimenēm, kuras uzĦēmušās RiebiĦu novadā deklarētā 
bērna audzināšanu, aprūpēšanu un uzturēšanu, kurā ar RiebiĦu novada bāriĦtiesas lēmumu 
ievietots audžuăimenē.  
6.2. Pabalsta apmērs  Ls 80 apmērā.  
 

 
7. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās  

no ieslodzījuma vietas 
7.1. Vienreizējais pabalsts tiek piešėirts personām, kuras ir atbrīvojušās no ieslodzījuma 
vietas pēc soda izciešanas. 
7.2. Vienreizēja pabalsta saĦemšanai personai ir jāiesniedz iesniegums, izziĦa par 
atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas un izziĦa par deklarēto pamatdzīvesvietu RiebiĦu 
novadā vai izziĦa par pēdējo reăistrēto dzīvesvietu RiebiĦu novadā. 
7.3.  Vienreizējā pabalsta apmērs ir Ls 25,00. 
7.4. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas. 

 
8. Pabalsts RiebiĦu novada iedzīvotājiem apaĜajās jubilejās 

8.1. Tiesības saĦemt pabalstu ir personām, kurām kalendārajā  gadā ir 90, 95 un 100 gadu 
jubilejas. 
8.2. Pabalsta apmērs 90 gadu jubilejā – Ls 90 apmērā, 95 gadu jubilejā – Ls 95 apmērā, 100 
gadu jubilejā –Ls 10  apmērā . 
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9. Apbedīšanas pabalsts 

9.1. Apbedīšanas pabalsts tiek piešėirts RiebiĦu novada pašvaldības pastāvīgā iedzīvotāja 
miršanas gadījumā viĦa tuviniekiem vai personai, kura organizē apbedīšanu.  

9.2. Lai saĦemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura veic apbedīšanu, jāiesniedz: 

1) iesniegums  ar apliecinājumu apbedīt mirušo personu; 

2) mirušās personas miršanas apliecības kopija.  

9.3. Apbedīšanas pabalsts tiek piešėirts Ls 80,00 apmērā . 

9.4. Iesniegums pabalsta piešėiršanai un nepieciešamo dokumentu uzrādīšana ir pamats 
pabalsta izmaksai.  

 
10. Pabalsts Ziemassvētkos pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas un 

pamatskolas skolēniem 

10.1. Pabalsts tiek piešėirts dāvanas izteiksmē- pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolas 
un pamatskolas skolēniem, kuru pamatdzīvesvieta deklarēta RiebiĦu novadā.   

10.2. Pabalsta apmēru katrā tekošajā gada nolemj RiebiĦu novada dome.   
 
 

11.  Pabalsts Ziemassvētkos sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām 
 

11.1. Pabalsts tiek piešėirts dāvanas izteiksmē-  1.grupas invalīdiem, ČernobiĜas AES 
dalībniekiem, vientuĜajiem pensionāriem un represētajām personām,  kuru pamatdzīvesvieta 
deklarēta RiebiĦu novadā.   

11.2.Pabalsta apmēru katrā tekošajā gada nolemj RiebiĦu novada dome.   

 

12. Pabalsts invalīdiem veselības uzlabošanai  

(nodaĜa svītrota) 

 

13. Pabalsts pacientu iemaksu daĜējai segšanai 

13.1. Pabalstu un trūcīgās personas izziĦu tiesīgas saĦemt personas (ăimenes): 

13.1.1. kuru ienākumi uz katru ăimenes locekli mēnesī mazāki par 50% no valstī 
noteiktās minimālās algas, 

13.1.2. nestrādājoši, atsevišėi dzīvojoši pensionāri, kuru pensija ir mazāka par Ls 
120.00 mēnesī. 

13.2. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai piešėir personām, kuras nav iedzīvotāju 
ienākuma nodokĜa maksātāji un uz viĦiem neattiecas MK 31.07.2001. noteikumi Nr. 336 
"Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem". 

13.3. Pabalstu ārstēšanas izdevumu, medicīnas pakalpojumu daĜējai apmaksai un 
izdevumiem piešėir l īdz Ls 50.00 kalendārajā gadā. 

13.4. Lai saĦemtu ārstēšanās pabalstu personai jāiesniedz:  

   1) izraksts no stacionāra vai ăimenes ārsta,  

    2) veiktās pacienta apmaksas čeks 
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14. Pabalsts skolu absolventiem 

(nodaĜa svītrota) 

 

15.  Citi  pabalsti 

15.1. Citi pabalsti ir pabalsti, kuri nav paredzēti šajos noteikumos, bet kurus Sociālais 
Dienests var piešėirt izvērtējot katru individuālu gadījumu un savas finansiālās iespējas. 

15.2. Iesniegumus citu pabalstu piešėiršanai pieĦem un izvērtē Domes Sociālais  

dienests, kas arī nosaka, kādi papildus dokumenti jāiesniedz ăimenei (personai), kura 
pieprasa pabalstu.  

 

16. Pabalstu piešėiršanas kārt ība 

16.1. Pabalsta pieprasītājs vēršas RiebiĦu novada sociālajā dienestā (Turpmāk- SD)  ar 
iesniegumu, norādot vēlamo sociālās palīdzības pabalstu veidu. 
16.2. Vēršoties SD, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 
16.3. SD pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saĦemšanas 10 darbdienu laikā novērtē 
personas vajadzības pēc pabalsta un pieĦem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa 
likuma nosacījumiem. 
16.4. SD pēc lēmuma pieĦemšanas rakstiski informē personu par pieĦemto lēmumu. Ja 
lēmums negatīvs - pabalsta piešėiršana atteikta - informācijā pabalsta saĦēmējam 
norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība. 
16.5. SD ir tiesības pieprasīt no klienta papildus informāciju, ja tas ir nepieciešams, lēmuma 
pieĦemšanai. 

 
17. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārt ība 

17.1. Sociālajā dienestā  pieĦemto lēmumu var apstrīdēt RiebiĦu novada domē. 

17.2. RiebiĦu novada domes pieĦemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 
 

18. Saistošo noteikumu publicēšana 
18.1. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma ,,Par pašvaldībām" 
45.pantā noteiktajā kārtībā. 
 
 
RiebiĦu novada domes priekšsēdētājs    I. Meluškāns 
 


