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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2018
2018. gada 19. jūnijā
Apstiprināti
ar Riebiņu novada domes
19.06.2018. sēdes lēmumu
Nr. 14 (prot. Nr.9)
Grozījumi: 2019. gada 15. janvāra
saistošie noteikumi Nr. 4/2019
lēmums Nr. 18 (prot. Nr. 1)

Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības materiālās palīdzību Riebiņu novadā (turpmāk tekstā
– pabalsts), tās veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.
2.Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Riebiņu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas
(izņemot bērna piedzimšanas pabalstu un pabalstu pēc atgriešanās no ieslodzījuma).
3.Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
4.Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu
apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu
pamatvajadzību apmierināšanai.
5.Pašvaldības materiālās palīdzības veidi Riebiņu novadā:
5.1. Pabalsts apbedīšanai.
5.2 Pabalsts veselības aprūpei.
5.3. Bērna piedzimšanas pabalsts.
5.4. Pabalsts pēc atgriešanās no ieslodzījuma.
5.5. Pabalsts malkas iegādei

II. PABALSTS APBEDĪŠANAI
6. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās
personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Riebiņu novads
7. Pabalsta apmērs ir 115 euro,
8. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušas personas apbedīšanu uzrāda personu apliecinošus
dokumentus un iesniedz:

8.1. iesniegumu,
8.2. miršanas apliecības kopiju.
9. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas,
un tas tiek izmaksāts ne vēlāk kā vien mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
III.PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI
10. Tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei ir personai, kurai ir radušies lieli ārstēšanās
izdevumi sakarā ar slikto veselības stāvokli (izņemot zobārstniecību).
11. Iesniedzamie dokumenti:
11.1. iesniegums,
11.2. ārstēšanās vai operācijas izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus
(kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, medikamentu iegādes čeks, kurā
norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un
samaksas summa,
izdevumus pierādošie dokumenti nevar būt vecāki par 6 mēnešiem no
pakalpojuma, preces iegādes brīža.
12. Lieli ārstēšanās izdevumi tiek uzskatīti sākot no 180 euro.
13.Vienreizējā pabalsta apmērs ir 50 euro kalendārajā gadā.
IV. BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS
14. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura
adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu
mēnešu vecumam un kurai ir piešķirts personas kods (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
15. Pabalsta apmērs ir:
15.1. 75 euro, ja vienam no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
15.2. 150 euro, ja abiem no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 9 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
16. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
17. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs, Riebiņu novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā
– Dienests) iesniedz iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu.
18. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz
rakstveida iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu, ārvalsts kompetentās
institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna
piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
19. Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja apsekošanā
tiek konstatēts, ka bērnam nav nodrošinātas nepieciešamās higiēnas preces, apģērbs, sadzīves
priekšmeti, tad Dienestam ir tiesības pabalstu izsniegt mantiskā veidā.
V. PABALSTS MALKAS IEGĀDEI
20.Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu malkas iegādei ir:
20.1. vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 220.00 EUR un
20.1.1. ja īpašumā nav mežs,
20.1.2. ja mežs, lauksaimniecības zeme nav uzdāvināta citai personai,
20.1.3. lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek nomāta citai personai,
20.2. personām ar īpašām vajadzībām – 1.grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo
apgādnieku.

20.3.Ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā ar otru darbnespējīgu personu un viņu
kopējie ienākumi nepārsniedz 285 EUR
21. Vienreizējs materiālai pabalsts personai gadā malkas iegādei ir noteikts 100 EUR .
VI. PABALSTS PĒC ATGRIEŠANĀS NO IESLODZĪJUMA
22. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas
bijusi Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.
23. Pabalstu piešķir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.
24. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 30,00 euro (divdesmit deviņi, 00 centi), kuru piešķir bez
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
25. Lai saņemtu pabalstu, pieprasītājam uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz
Sociālajā dienestā iesniegums un ieslodzījuma vietu pārvaldes izsniegta izziņa par atbrīvošanu vai
tiesas spriedums par atbrīvošanu.
VI . LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu novada domē.
27. Novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601 likumā noteiktajā kārtībā.
VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
28. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

P. Rožinskis

