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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rugāju novada Rugāju pagastā                                                                           

 

23.09.2013.                                                                                                                        Nr.8/2013 

Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

33.panta otro daļu, 35. panta ceturto daļu;  

Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu;  

Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.06.2009. no-

teikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzma 

vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu; 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 26.06.2018. 

noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 

78.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk 

tekstā - pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm 

(personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kārtību, kā ģimene (persona) iegūst tiesības 

saņemt pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016). 

 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, 

kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un citām ģimenēm (personām), 

kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas to saņemt, lai apmierinātu to pamatvajadzības un 

veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

 

 

II. Pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība 
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3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras uz 

pabalsta pieprasīšanas brīdi: 

3.1. (Svītrots ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

3.2. deklarējušas pamata dzīvesvietu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī 

citām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā Rugāju novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

 

4. Pabalsta pieprasītājs vēršas Rugāju novada pašvaldības Sociālajā dienestā pēc savas 

dzīvesvietas, iesniegumā norādot vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu. 

  

5. Vēršoties Sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu un iesniedz sociālā dienesta 

pieprasītos dokumentus.  

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016). 

 

6. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā 

novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma nosacījumiem. 

 

7. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. Ja 

lēmums ir negatīvs - pabalsta piešķiršana atteikta - lēmumā pabalsta saņēmējam norādāms 

atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtība.  

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016). 

 

8. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta nepieciešamību ģimenei 

(personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem 

vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei (personai) radušās īpašas grūtības. 

 

III. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 

9. Par pabalstu piešķiršanu un atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam lemj Sociālais dienests, izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, 

materiālos resursus atbilstoši Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 33. panta prasībām.  

 

10. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes 

locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 285 EUR mēnesī un tā atbilst šo noteikumu 

3.punkta prasībām. 

 

11. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tā atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” kritērijiem. 

 

12. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina Sociālā 

dienesta izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam. 

 

13. Par īpašumu šo saistošo noteikumu izpratnē netiek uzskatīti: 

13.1. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz 

kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikuma 

2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu; 

13.2. ēka vai tās daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem ar kuru kopā 

dzīvo iesniedzējs, kā arī zeme zem ēkas un nekustamais īpašums (zeme, mežs), ja visu īpašumu 

kopējā kadastrālā vērtība kopā nepārsniedz EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro); 

http://likumi.lv/doc.php?id=50500
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(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

13.3. viena garāža, divas automašīnas, kā arī viens motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir 

ģimenes (personas) īpašumā. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017). 

 

 

IV. Sociālās palīdzības pabalstu veidi 

14. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. 

14.1. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 “Kārtība, kādā 

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” un kuras ienākumi, ir zemāki par 

valstī noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni.  

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

14.2. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālo ienākumu līmenis vienai personai ir vienāds ar 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr. 913 „Noteikumi par garantēto 

minimālo ienākumu līmeni” noteikto apmēru. 

14.3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija 

noteikumiem Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdalību". 

14.4. (Svītrots ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

14.5. Pabalsts tiek piešķirts reizi mēnesī pēdējā darba dienā. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017). 

14.6. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un personas ienākumus apliecinoši dokumenti. 

14.7. Pabalsts tiek izmaksāts Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts iesniegumā 

norādītajā kontā.  

 

15.Dzīvokļa pabalsts. 
(Svītrots ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016). 

 

15.1 Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 18.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2014). 

(Svītrots ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016). 

 

16. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā. 

16.1. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus. 

16.2. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir līdz 150 EUR, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 

16.3. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums, kas saņemts ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no 

krīzes situācijas rašanās. 

16.4.Pabalsts tiek izmaksāts Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts iesniegumā 

norādītajā kontā”. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017). 

 

17. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 

17.1. Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai var pretendēt ģimenes (personas), 

kuras šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. 

17.2. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir paredzēts: 

17.2.1. stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai; 

17.2.2. primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijai; 

17.2.3.recepšu medikamentu, kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, 

iegādes izdevumu kompensācijai; 

17.2.4.uzturēšanās izdevumu rehabilitācijas institūcijās bērniem segšanai; 

http://likumi.lv/doc.php?id=72052
http://likumi.lv/doc.php?id=72052


4 
 

17.2.5. (Svītrots ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017).; 

17.2.6. ar celiakiju slimiem bērniem speciālās pārtikas iegādei 75 EUR mēnesī. 

17.3.Kopējā pabalsta medicīnas pakalpojumu apmaksai summa vienai personai ir līdz 70 EUR 

gadā, izņemot šo noteikumu 17.2.6. punktu.  

(Grozīts ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017). 

17.4. Pabalsta apmēru var pārsniegt gadījumos, kad persona slimo ar retām slimībām vai ar 

slimībām, kurām ir ārkārtīgi resursu ietilpīga ārstēšana. 

17.5. Pabalstu piešķiršanas pamats ir iesniegums, izdevumus apliecinoši dokumenti (izraksts par 

ārstēšanos slimnīcā, stingrās uzskaites čeki vai kvītis par medicīnas pakalpojumu apmaksu un 

zāļu iegādi, recepšu kopijas, izziņa 27/u), kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu 

rašanās brīža. 

17.6. Pabalsts tiek izmaksāts Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts iesniegumā 

norādītajā kontā.  

 

18. Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, veicot sabiedriski derīgo darbu 

konkrētas situācijas risināšanai. 

18.1. Uz pabalstu darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, veicot sabiedriski derīgo darbu 

konkrētas situācijas risināšanai var pretendēt personas, kuras šo noteikumu noteiktajā kārtībā 

atzītas par trūcīgām. 

18.2. Pabalsts darbspējīgiem trūcīgiem iedzīvotājiem, veicot sabiedriski derīgo darbu konkrētas 

situācijas risināšanai paredzēts 5 EUR dienā. 

18.3. Lai pieteiktos uz pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums. 

18.4. Pabalsts tiek izmaksāts Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts iesniegumā 

norādītajā kontā pēc darbu izpildes. 

 

19.Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 

19.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi 

par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" noteiktajā kārtībā. 

19.2. Pabalsta apmēri: 

19.2.1.pastāvīgās dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas (ne mazāk par divu sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmēru) - 130 EUR (izmaksā vienu reizi) vai invalīdam kopš bērnības – 

245,38 EUR; 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017). 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 20.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020). 

19.2.2. (Svītrots ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

19.2.3.sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 250 EUR (izmaksā vienu reizi vai par 

šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto inventāru); 

19.2.4.pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai - 90 EUR (izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību 

sasniegušais bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības 

iestādē, vai arī turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 

diplomus un ir sekmīgs tās audzēknis) vai invalīdam kopš bērnības – 122,69 EUR . 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 29.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2017). 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 20.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020). 

19.3. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un izglītības iestādes izziņa 19.2.4. apakšpunkta 

gadījumā. 

19.4.Pabalsts tiek izmaksāts Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts iesniegumā 

norādītajā kontā. 

 

20. (Svītrots ar Rugāju novada domes 20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020). 
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20.1 Pabalsts aizbildnim. 

20.11. Pabalstu piešķir ar Rugāju novada bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizbildnim, kura aprūpē 

atrodas vismaz divi aizbilstamie. Pabalstu piešķir par bērna uzturēšanu, kurš aizbildņa ģimenē 

ievietots ar Rugāju novada bāriņtiesas lēmumu. 

20.12. Pabalstu piešķir Rugāju novada Sociālais dienests 54.07 euro apmērā mēnesī par otro un 

katru nākamo aizbilstamo. 

20.13. Lai pieteiktos uz pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums. 

20.14. Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī Rugāju novada pašvaldības kasēs vai iemaksāts 

iesniegumā norādītājā kontā. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 18.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2014). 

 

20.2 Pabalsts ēdināšanai profesionālās izglītības iestādēs. 
20.21. Pabalstu ēdināšanai (pusdienām) profesionālās izglītības iestādēs mācību gada laikā 

piešķir izglītojamajam, kurš mācās kādā profesionālās izglītības iestādē klātienē un kurš ir 

deklarējis savu dzīvesvietu Rugāju novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

20.22. Pabalstu ēdināšanai (pusdienām) piešķir ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā, bet ne 

vairāk kā 1.50 euro apmērā vienā dienā. Pabalstu piešķir uz mācību gadu. 

20.23.Lai pieteiktos uz pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums. 

20.24.Pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī pārskaitot pabalsta apmēra summu uz profesionālās 

izglītības iestādes kontu.” 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016). 

 

V .  Finansējums 

21. Rugāju novada pašvaldībā šajos noteikumos minētā sociālā palīdzība tiek finansēta no 

Rugāju novada pašvaldības budžeta paredzētajā apjomā. 

 

22. Pašvaldības budžetā sociālajai palīdzībai paredzētais finansējuma apjoms ir jāņem vērā 

nosakot konkrētu palīdzību katrā atsevišķā gadījumā. 

 

23. Par sociālajai palīdzībai piešķirto līdzekļu atbilstošu izlietojumu atbild Sociālā dienesta 

vadītājs. 

 

V I .  Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

24. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, 

Rugājos, Rugāju pagastā, Rugāju novadā, LV-4570. 

 

25. Rugāju novada domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

(Grozīts ar Rugāju novada domes 21.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.1/2016) 

 

V I I .  Noslēguma jautājumi 

 

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošos 

noteikumus Nr. 3/2010 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rugāju novadā”. 

 

27. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                S.Kapteine 
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