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Citos ārējos tiesību aktos
noteiktie pašvaldības
sociālās palīdzības pabalsti
(sociālās garantijas
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (turpmāk - GMI) līmeņa nodrošināšanai (I):
 valsts noteiktais GMI līmeni 49,80 euro mēnesī;
 pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt citu GMI līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un
invaliditātes pensijas saņēmējiem), kas nevar būt zemāks par 49,80 euro un augstāks par 128,06 euro;
 pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais piemaksas apmērs pie pabalsta GMI īmeņa nodrošināšanai saņēmējam,
kuram visi apgādājamie ir nepilngadīgi – 49,80 vai vairāk euro mēnesī.
Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšnai aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes
loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:
P = GMI x n – I, kur
P – pabalsta summa;
GMI – Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis;
n – ģimenes locekļu skaits;
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
Dzīvokļa pabalsts (II):
 īres un komunālo maksājumu
segšanai;
 kurināmā iegādei;
 citu ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai.
Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstiem. Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos. Dzīvokļa pabalsts saturu iezīmē likums “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai (III):
 ēdienam;
 apģērbam;
 veselības aprūpei;
 obligātajai izgrlītībai.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (IV):
 stihiskas nelaimes gadījumā;
 pabalsts citos iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos.

Citos ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti (sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm) (V):
 bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:
 vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - nedrīkst būt mazāks par 128,06 euro vai invalīdam kopš bērnības – 213,44
euro;
 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - ne mazāk par 249,71 euro;
 dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu segšanai;
 ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības – 64,03 euro vai invalīdam kopš bērnības – 106,72 euro mēnesī;
 psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā bērna integrēšanai sabiedrībā.
 pabalsts audžuģimenei:
 ikmēneša pabalsts bērna uzturam;
 pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
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