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LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830, NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159 

Tālr.: 64894434, 64894091; fakss 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 

 
     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.§  

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Lubānā 
2013.gada 31.oktobrī                                  Nr.19 

„PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 
 

Izdoti saskaĦā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daĜas 13.punktu un trešo daĜu, 

likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 3.panta trešo daĜu un 35.panta trešo, ceturto daĜu, 

likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daĜu, 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550  

„Kārtība, kādā aprēėināms, piešėirams, izmaksājams pabalsts  
garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai un 
 slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.., 15., punktu,  

Ministru kabineta  2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi  
par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  

17.punktu, 19.4.apakšpunktu, 
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 
piešėiršanas, izmaksas nosacījumus un kārtību, kā arī lēmumu par pabalstiem 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

2. Tiesības saĦemt šajos noteikumos paredzētos sociālās palīdzības pabalstus ir ăimenēm 
(personām), kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas Lubānas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst trūcīgas vai 
maznodrošinātas ăimenes (personas) statusam, ja šajos noteikumos vai citos 
normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 
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II. PABALSTA VEIDI 

3. Pašvaldībā tiek izmaksāti sekojoši sociālās palīdzības pabalsti: 

3.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai; 

3.2. dzīvokĜa pabalsts; 

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 palīdzībai ārkārtas situācijā. 

III. PABALSTU  PIEŠĖIRŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

5. Lai saĦemtu šo noteikumus II. nodaĜā 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 saĦemšanai nepieciešamos dokumentus.  

6. Ăimene (persona) iegūst tiesības pretendēt uz sociālās palīdzības pabalstiem, izĦemot šo 
noteikumu IX., X. nodaĜā norādīto gadījumu, ja sociālais dienests atzīst ăimenes 
(personas) atbilstību vismaz vienam no šiem statusiem: 

6.1. trūcīga ăimene (persona); 

6.2. maznodrošināta ăimene (persona) 

7. Trūcīgās ăimenes (personas) statusa iegūšana. 

7.1. Trūcīgas ăimenes (personas) statusu sociālais dienests izvērtē un piešėir atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai. 

7.2. Aprēėinot ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personu ienākumus trūcīgas ăimenes 
(personas) statusa piešėiršanai, sociālais dienests samazina ăimenes vai atsevišėi 
dzīvojošas personas ienākumus par ikmēneša kredītmaksājumu vai tā daĜu, ienākumu 
samazinājumam nepārsniedzot EUR 50 mēnesī mājsaimniecību kredītam, kas Ħemts 
vienīgā mājokĜa, kurā ăimene vai atsevišėi dzīvojošā persona ir deklarējusi savu 
pamatdzīvesvietu un dzīvo, iegādei.  
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7.3.  Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma viena vieglā (B kategorijas 
transportlīdzeklis) automašīna vai motocikls, zeme/mežs līdz 10ha platībai un uz tās 
atrodošās ēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai. 

8. Maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa iegūšana. 

8.1. Maznodrošinātas ăimenes (personas) statusu sociālais dienests izvērtē un piešėir 
atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai par ăimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu. 

8.2. Ăimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi pēdējo trīs mēnešu 
laikā personai vai ăimenei uz vienu personu nepārsniedz EUR 185 mēnesī. 

9. Lēmumu par pabalstu piešėiršanu, to apmēru vai atteikumu to piešėirt pieĦem sociālais 
dienests 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saĦemts iesniegums un visi 
lēmuma pieĦemšanai 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 piešėiršanu pieĦemšanas dienas. 

IV. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU 
 LĪMEĥA NODROŠINĀŠANAI 

 
11. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI) piešėir, 

aprēėina un izmaksā saskaĦā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā aprēėināms, piešėirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību. 

12. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Lubānas novada iedzīvotājiem tiek noteikts 
šādā apmērā: 

12.1.  bērniem EUR 65 mēnesī;  
12.2. citām iedzīvotāju grupām EUR 50 mēnesī. 

13. Ja pabalsta saĦēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērėiem, pabalsta 
izmaksu naudā pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā samaksājot bērnu ēdināšanas 
izdevumus skolā vai bērnu audzināšanas iestādē, apmaksājot preces un/vai 
pakalpojumus. 

 
V. DZĪVOKěA PABALSTS 

 
14. DzīvokĜa pabalstu vienreiz gadā ir tiesības saĦemt trūcīgām un maznodrošinātām 

ăimenēm (personām). 
15. DzīvokĜa pabalstu piešėir, ja ăimenes (personas) deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir 

Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, dzīvesvieta ir  ăimenes 
(personas) īpašums vai attiecībā uz ăimenes (personas) dzīvesvietu ir nodibinātas īres, 
valdījuma vai patapinājuma tiesības..(( (Grozījumi ar Lubānas novada domes 30.01.2014. 

lēmumu, protokols Nr.1,11.§ ) 

(9()” 
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16. DzīvokĜa pabalsta apmērs: 
16.1. EUR 115 cietā vai šėidrā kurināmā iegādei, ja persona neizmanto centrālo 

siltumapgādi; 
16.2. EUR 4,50 par dzīvojamās platības vienu kvadrātmetru maksas par siltumenerăiju, 

bet ne vairāk kā EUR 285 gadā. 
17.  16.2. apakšpunktā minētajā gadījumā pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam. 
18.  Noteikumu 15. punktā minēto tiesību apliecināšanai ăimene (persona) sociālajā dienestā 

iesniedz atbilstošus dokumentus, izĦemot, 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 saĦemt pabalstu pilnīgai ēdināšanas izdevumu apmaksai:  
19.1. maznodrošinātu ăimeĦu (personu) bērniem, kuri apmeklē Lubānas novada pašvaldības 

izglītības iestādes vai mācās profesionālās vidusskolās (arodvidusskolās). 
19.2. aizbildnībā esošiem bērniem, kuru vecākiem ir pārtrauktas vai atĦemtas 

aizgādības tiesības un kuri apmeklē Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes. 
20. Pabalsta apmērs – pakalpojumu sniedzēja noteiktā maksa par  ēdināšanu. 
21. Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek piešėirts no nākamā mēneša pirmās mācību dienas 

(pēc dokumentu iesniegšanas) uz vienu semestri. 
22. Piešėirto pabalstu Lubānas novada pašvaldība pārskaita ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzējam. 
23. Papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem ăimenei (personai), kuras 

aizbildnībā atrodas bērns ir jāiesniedz: 
23.1.  bāriĦtiesas lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atĦemšanu,  izĦemot, 

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 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 saĦemt 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. 
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29. Sociālais dienests neizmaksā pabalstu pacienta iemaksas apmaksai, ja pabalsta pieprasītājam 
atbrīvojums no pacienta iemaksas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekĜiem. 

 
 

VIII. PABALSTS MEDIKAMENTU UN 
 MEDICĪNAS PREČU IEGĀDEI 

 
30. Tiesības saĦemt pabalstu ir trūcīgām ăimenēm (personām). 
31. Papildus normatīvajos aktos un šajos noteiktajiem dokumentiem pabalsta pieprasītājs sociālajā 

dienestā iesniedz mediėa parakstītu recepti, kas apliecina personai medikamentu lietošanas 
nepieciešamību. 

32. Pabalsta apmērs ir EUR 30 gadā uz vienu personu. 
 

IX. APBEDĪŠANAS PABALSTS 

33. Pabalsts  attiecas uz personu, kuras pamatdzīvesvieta līdz miršanas brīdim bija deklarēta  Lubānas 
novada administratīvajā teritorijā. 

34. Tiesības saĦemt apbedīšanas pabalstu ir mirušā ăimenes locekĜiem vai citai personai, kura 
uzĦēmusies apbedīšanu. 

35. Papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem, pabalsta pieprasītājs sociālajam 
dienestam iesniedz: 

35.1. miršanas apliecības kopiju; 
35.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras lēmumu par apbedīšanas pabalsta un/vai cita 

normatīvajos aktos noteikta pabalsta piešėiršanu vai atteikumu piešėirt; 
35.3. darba devēja apliecinājumu par pabalsta darbinieka nāves gadījumā piešėiršanu vai 

atteikumu. 
36. Pabalsta apmērs EUR 285 - ja Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras vai darba devēja 

piešėirtais pabalsts personas nāves gadījumā nepārsniedz trūcīgas personas statusam 
atbilstošu divkāršu apmēru. 

37. Pabalsta apmērs EUR 425 – ja nav Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras vai darba 
devēja piešėirtā pabalsta personas nāves gadījumā. 

38. Apbedīšanas pabalstu nepiešėir, ja mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma 
līgums ar uzlikumu, no kura izriet apdāvinātā pienākums apbedīt dāvinātāju. 

 
 

X. PABALSTS PALĪDZĪBAI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 
 
39. Pabalsts palīdzībai ārkārtas situācijā tiek piešėirts ăimenei (personai), kura nepārvaramu apstākĜu 

dēĜ (ugunsgrēks, dabas stihijas utml.) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.  
40. Pabalstu palīdzībai ārkārtas situācijā piešėir ăimenei (personai) neizvērtējot ăimenes 

(personas) ienākumus, bet Ħemot vērā nepārvaramu apstākĜu radīto zaudējumu sekas. 
41. Sociālais dienests pieĦem lēmumu par pabalsta piešėiršanu un tā apmēru pamatojoties uz 

pašvaldības apstiprinātās komisijas ārkārtas apstākĜu novērtēšanai atzinumu. 
42. Pabalsta apmērs tiek noteikts izvērtējot radušos zaudējumus, bet ne vairāk kā  EUR 570. 
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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 pieĦemto 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. 
 

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 
"PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM"  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaĜas Norādāmā informācija 

1. Nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Lubānas 
novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, nodrošinot 
finansiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ăimenēm 
(personām), kā arī citām ăimenēm (personām), kuras saskaĦā ar šiem 
noteikumiem ir tiesīgas to saĦemt, lai apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu līdzdarbību sociālās situācijas uzlabošanā. 
Pamatojoties uz „Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.pantu 
un Ħemot vērā Ministru kabineta noteikumu „Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi” 66.punktu, veicot Euro 
ieviešanu pašvaldības saistošajos noteikumos, kā arī veicot 
atsevišėus grozījumus saistošo noteikumu saturā, ja grozāmo 
normu saturs pārsniedz pusi no spēkā esošo normu skaita ir 
izdodami jauni saistošie noteikumi. 
Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Lubānas 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" ir izstrādāti, 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daĜu, Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu", Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem 
Nr.550 "Kārtība, kādā aprēėināms, piešėirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību". 

2. Īss satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz Lubānas novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu 
piešėiršanas un izmaksas kārtību ăimenēm (personām), kuras 
ir tiesīgas saĦemt šos pabalstus, kārtību, kā ăimene (persona) 
iegūst tiesības saĦemt pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem 
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apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

3. Normatīvā akta būtība Noteikt kārtību sociālās palīdzības pabalstu saĦemšanai 
saskaĦā ar esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4. Informācija par plānoto  
ietekmi uz budžetu 

Budžetā šiem mērėiem ir nepieciešami 80400 EURO 
Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas vai veidot jaunas amata vietas. 

5. Informācija par plānoto  
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzĦēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

6. Normatīvā akta ietekme uz 
sabiedrību 

Sociālās palīdzības pabalstus var saĦemt persona, kuras 
dzīvesvieta deklarēta Lubānas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un kura normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā atbilst trūcīgas ăimenes (personas) statusam 
un citiem pabalstu saĦemšanas kritērijiem, kā arī persona, 
kura nokĜuvusi ārkārtas situācijā.  

7. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Lubānas novada pašvaldības 
iestāde "Lubānas novada sociālais dienests".  „Lubānas 
novada sociālā dienesta” izdotos administratīvos aktus varēs 
pārsūdzēt Lubānas novada pašvaldībā 

8. Informācija par konsultācijām 
ar sabiedrības pārstāvjiem 

Nav notikušas. 

9. Sabiedrības informēšana par 
normatīvo aktu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
Lubānas novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv, kā arī ir 
pieejams Lubānas novada pašvaldības domes ēkā. 

 

 


