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Apstiprināti
ar Sējas novada domes
2012. gada 18. decembra sēdes lēmumu
prot. Nr. 13, 2.§, 2.1/1.1.p.
PAR SOCIĀLIEM PABALSTIEM
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 7. punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu.

I Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus Sējas novada administratīvajā
teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir
tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus, kā arī atbilstošo lēmumu pārsūdzības
kārtību.
2. Sējas novada pašvaldība piešķir sociālos pabalstus ģimenēm (personām), kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.
3. Lēmumus par sociālo pabalstu piešķiršanu pieņem Sējas novada sociālais
dienests.
4. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo
daļu pašvaldības domei ir tiesības piešķirt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. Pārējo sociālo pabalstu piešķiršana
notiek pamatojoties uz personu iesniegumiem un iesniegtajām iztikas līdzekļu
deklarācijām, izvērtējot katru individuāli novada sociālā budžeta ietvaros. Iztikas
līdzekļu deklarācijā sniegtās ziņas pašvaldības dome pārbauda, izmantojot
apliecinošus dokumentus, apsekojot personas vai ģimenes dzīves apstākļus, novērtējot
tos un pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no citām juridiskām
un fiziskām personām. Parakstot Iztikas līdzekļu deklarāciju, pabalsta pieprasītājs un
deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod pašvaldībai rakstisku atļauju
iepazīties ar savu kontu stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu
maksājumiem un īpašumu.
5. Sociālā palīdzība tiek sniegta, pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 9. pantu un 35. pantu, MK noteikumiem Nr. 1489 „Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni”, MK noteikumiem Nr. 550 „Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, MK noteikumiem Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada spēkā esošās minimālās
darba algas valstī un ja:
5.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
5.2. tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aizdevumus;

5.3.
5.4.
5.5.

tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
ģimene vai persona nav noslēgusi uztura līgumu;
tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

II Ģimenes (personas) materiālā stāvokļa novērtējums
6. Lai noteiktu, vai ģimenei (personai) ir tiesības saņemt sociālo pabalstu, Sējas
novada sociālais dienests, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām
ziņām, sociālo darbinieku veiktajiem aprēķiniem un pārbaudes (dzīves vietas
apsekošanas, nepieciešamības gadījumā) rezultātiem, novērtē ģimenes (personas)
materiālo stāvokli.
Ja kāds no pabalsta saņēmējiem ļaunprātīgi nepilda vienošanos par līdzdarbību,
piešķirtā pabalsta apmēru var samazināt vai nepiešķirt.
Pabalsts netiek piešķirts vai tiek samazināts šādos gadījumos:
6.1. klients nav sniedzis visas nepieciešamās ziņas par sevi vai sniedzis
nepatiesas ziņas, klients neslēdz vienošanos par līdzdarbību, to neparaksta
vai neveic noteiktos līdzdarbības pienākumus;
6.2. klients nav izmantojis NVA piedāvātos pakalpojumus;
6.3. klients nav izmantojis iespēju vai atsakās doties pie ārsta, lai veiktu
medicīnisko izmeklēšanu un ārstēšanu vai atteicies iesaistīties sociālās
rehabilitācijas pasākumos;
6.4. klients nav izmantojis iespējas gūt no valsts sociālās drošības sistēmas
visus ienākumus, kas viņam pienākas;
6.5. darba spējīga persona atteikusies no nodarbinātību veicinošiem
pasākumiem;
6.6. klients nav ieradies sociālajā dienestā, lai novērtētu vienošanās par
līdzdarbību izpildes gaitu;
6.7. klients pēdējo 12 mēnešu laikā pārdevis īpašumu, tādā veidā gūstot
ienākumus;
6.8. klients atsavinājis savu īpašumu ar darījumu - uztura līgumu,
dāvinājuma līgumu, vai izdota ģenerālpilnvara rīcībai ar īpašumu;
6.9. klients izīrējis savu īpašumu ienākumu gūšanai, devis piekrišanu savu
īrēto dzīvokli privatizēt citai, dzīvoklī nedeklarētai personai, pieder divi
vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi un īpašumā ir zeme
vairāk par 0,2 ha kopplatībā;
7. Ja ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pamatojoties uz
likumu „Par pašvaldībām” 15. panta ceturtā, piektā, sestā un septītā punktiem, kas
nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, neizvērtējot ģimenes ienākumus piešķir:
7.1. bērna dzimšanas pabalstu;
7.2. apbedīšanas pabalstu;
7.3. tiek sveikti Sējas novada pašvaldības iedzīvotāji 70; 75; 80; 85;
90; 95; 100…… gadu jubilejās;
7.4. brīvpusdienas skolā.

III Pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtība
8. Par sociālās palīdzības piešķiršanu lemj Sējas novada sociālais dienests, vadoties
no sociālo darbinieku izvērtētiem ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa
resursiem. Lai saņemtu sociālo pabalstu, sociālajā dienestā personai jāiesniedz
iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādīto ziņu apliecinošus
dokumentus:
8.1. izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu, izziņu no
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta apmēru;
8.2. par ienākumiem no algota darba un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas),
valsts sociāliem pabalstiem, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļiem,
studējošo kredītiem - par pēdējiem 3 mēnešiem;
8.3. par ienākumiem no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra,
nekustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas nomas un
atsavināšanas – par pēdējiem 12 mēnešiem;
8.4. par saņemtiem dāvinājumiem, mantojumiem, dividendēm un laimestiem– par
pēdējiem 12 mēnešiem;
8.5. par atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu
ģimenei – par pēdējiem 12 mēnešiem;
8.6. citiem ienākumiem – par pēdējiem 12 mēnešiem.
8.7. izziņu par likumīgo apgādnieku (t.i. personu, kurām saskaņā ar LR
Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem
un vecvecākiem) ienākumiem pēdējo 12 mēnešu laikā;
8.8. jāuzrāda pasi vai citus personu apliecinošus dokumentus.

IV Sociālo pabalstu veidi
9. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.
10. Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
11. Pabalsti trūcīgām un maznodrošināto ģimenēm (personām):
11.1.Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
11.2. Dzīvokļa pabalsts.
12. Pabalsts ārkārtas situācijā.
13. Brīvpusdienas skolā,
14. Vienreizējs bērna dzimšanas pabalsts.
15. Apbedīšanas pabalsts.
16. Sējas novada pašvaldības iedzīvotājus sveic 70; 75; 80; 85; 90; 95;
100…… gadu apaļajās jubilejās.

V Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
17. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķir saskaņā ar
LR normatīvajos aktos noteikto kārtību. Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu, kuras mitinās
vienā mājoklī, ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuras
pilda līdzdarbības pienākumus. Pabalstu piešķir atbilstoši Ministru kabineta 2010.
gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīstama par trūcīgu”. 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 līdzdarbību”.
18. Garantētais minimālais ienākumu līmenis Sējas novada pašvaldībā ir:
18.1. pilngadīgai personai – 40 latu mēnesī;
18.2. bērnam – 45 lati mēnesī.
VI Pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
19. Pabalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķir saskaņa ar MK
noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”. Pašvaldības dome pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās
pilngadību sasniegušam bērnam piešķir:
19.1. vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai Ls. 90.00;
19.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Ls 175.00.
Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks kā noteikts MK noteikumos. Pabalstu
atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
19.3. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam
pašvaldība sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus.
19.4. ja pilngadību sasniegušais bērns pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas
nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un
ir sekmīgs tās audzēknis, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem,
kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.
VII Pabalsti maznodrošinātām ģimenēm (personām)
20. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir Ls 100.00
vienai personai mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.
VIII Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai
21.
Pabalstu piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem Sējas novada iedzīvotājiem
medicīnas pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu un briļļu iegādei.
22.
Pabalsta saņemšanai jāiesniedz izdevumu apmaksas kvītis ( oriģināli), kas
iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža un pabalsta apmērs Ls.
50.00 personai kalendārajā gadā. Pabalstu piešķir personām, kas pēdējos 12 mēnešus
savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā
23.
Nodrošina ceļa izdevumu segšanu uz medicīnas iestādi 1. un 2. grupas
invalīdiem ar pārvietošanās problēmām, vecam cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām,
ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu un nav likumīgo
apgādnieku, kas uzņemtos segt šos izdevumus, ja ārsts ir izsniedzis atzinumu par
nepieciešamību klientu transportēt, vai tiek iesniegts ceļa izdevumus apliecinošs
dokuments – rēķins no ārstniecības iestādes.
24.Ārkārtas gadījumos var piešķirt arī citus sociālos
pabalstus medicīnas
pakalpojumu apmaksāšanai.

IX Pabalsts aprūpei
25.Tiek sniegta palīdzība aprūpei personām ar invaliditāti (1. un 2. grupas invalīdi),
pensijas vecuma personām, kuru ienākumi uz vienu personu mēnesī nepārsniedz Ls
150,00 un kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ. Apmaksa par pakalpojumu Ls 40,00 mēnesī.
26.Pakalpojuma saņemšanai ir jāiesniedz izziņa par aprūpes nepieciešamību no
ģimenes ārsta vai ārstējošā speciālista.
X Dzīvokļa pabalsts
27. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām),
kas pēdējos 12 mēnešus savu dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo
atbilstoši deklarētajai adresei:
27.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
27.2. malkas iegādei;
27.3. citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir
dzīvokļa parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam
pakalpojuma parāda segšanai.
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres
līgums, vai dzīvokļa īpašnieks) sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu un
Iztikas līdzekļu deklarāciju, papildus uzrāda:
27.4. īres vai apsaimniekošanas līgumu;
27.5. citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja nepieciešams papildus
izvērtēt ģimenes (personas) situāciju.
27.6. Pabalsts netiek piešķirts, ja:
27.6.1. ar pabalsta pieprasītāju ir noslēgts uztura līgums;
27.6.2. dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts pabalsts, ir
privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda.
Dzīvokļa pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) naudā tiek
piešķirts vienreiz kalendārajā gadā Ls 70.00 apmērā.
XI Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
28. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā ( ugunsgrēks, stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzami apstākļi) tiek piešķirts līdz Ls. 500.00. pabalstu piešķir, ja
iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
Pabalstu ārkārtas situācijā personas nāves gadījumā piešķir mirušā ģimenes loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
XII Brīvpusdienas skolā
29. Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri mācās Sējas novada izglītības
iestādēs Sējas pamatskolā un Pabažu pamatskolā. Izmaksas par brīvpusdienām tiek
vērtētas ģimenei pie sociālās palīdzības saņemšanas.
XIII Vienreizējs bērna dzimšanas pabalsts
30. Piešķir vienreizēju bērna dzimšanas pabalstu:
25.1. Ls. 150.00, ja bērna un vecāku pastāvīgā dzīvesvieta ir
deklarēta Sējas novada teritorijā;
25.2. Ls. 75.00, ja bērna un viena no vecākiem pastāvīgā dzīvesvieta
ir deklarēta Sējas novada teritorijā.
XIV Apbedīšanas pabalsts

31. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts Sējas novada pašvaldības iedzīvotāju nāves
gadījumā un tiek izmaksāts personai, kura pieteikusi un reģistrējusi personas
miršanu. Pabalstu izmaksā Ls. 80.00.
XV Sējas novada iedzīvotāju sveikšana jubilejās
32. Iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvietas ir Sējas novadā, tiek sveikti dzīves
apaļajās jubilejās – 70; 75; 80; 85; 90; 95 piešķirot naudas pabalstu Ls. 20.00, bet 100
gadu jubilejā tiek piešķirts naudas pabalsts Ls.100.00.
XVI Papildus nosacījumi trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanai
33. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par
trūcīgu, papildus Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam, par īpašumu netiek
uzskatīts:
33.1. zeme, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kuras platība nepārsniedz
0,2 ha;
33.2. viena garāža transportlīdzekļa novietošanai, viens automobilis ģimenei
(personai), kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību
nodrošināšanai, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls,
motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā uz kuru attiecas šādi
nosacījumi:
33.2.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 5 gadiem.
33.2.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda laikā, kad ģimenei (personai)
nebija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
33.2.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda ne mazāk kā 24 mēnešus.
XVII Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
34. Sējas novada sociālais dienests atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam paziņo
rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
34.1. Sējas novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Sējas novada domē viena
mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.
34.2. Sējas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā likuma noteiktā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.
XVIII Saistošo noteikumu publicēšana
35. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45. panta noteiktā kārtībā.
XIV Noslēguma jautājumi
36. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Sējas novada domes
2010. gada 19. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4/2010 „Par sociāliem pabalstiem”.
Sējas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Liepiņš

