Raunas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sociālo pabalstu apmērus,
piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt nosaka Raunas
novada domes 2019.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.74 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Raunas novadā”.
Sociālās palīdzības mērķis - sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām
trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.
Pabalsta piešķiršanas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Raunas novada domes
2019.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr. 74 "Par sociālās palīdzības
pabalstiem Raunas novadā".

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI)
Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar 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”
noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis ir :
• vienai personai – EUR 64,00 mēnesī

Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ģimenei kuru apdzīvojamā platība tiek apkurināta
centralizēti vai individuāli. Tiesības saņemt šo pabalstu ir Raunas novadā dzīvesvietu
deklarējušām mājsaimniecībām kuras atzītas par trūcīgu, maznodrošinātu, vientuļu
pensionāru un persona ar invaliditāti kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā vidēji
nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu mēnesī. Pabalsts ir vienreizējs un tā
lielums ir EUR 150,00. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gada laikā.

Pabalsts krīzes situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi vai iepriekš
neparedzami apstākļi)
Pabalstu piešķir līdz EUR 430,00 vienai ģimeni (mājsaimniecībai), neizvērtējot tās
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un
tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts,
apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai
Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir uzsākot jaunu mācību gadu:
trūcīgu vai maznodrošinātu kā arī daudzbērnu ģimenei – EUR 20,00 apmērā par katru
nepilngadīgo skolēnu.

Atbalsts bezmaksas pusdienu nodrošināšanai
Atbalsts bezmaksas pusdienām tiek piešķirts ģimenei, kuru Sociālais dienests atzinis
par trūcīgu, un kuras bērni apmeklē Raunas novada pirmsskolas izglītības iestādi.
Atbalsts netiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Informāciju par atbalsta piešķiršanu Sociālais dienests sniedz pirmsskolas izglītības
iestādei.

Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai
Saņemt pabalstu ir tiesības ģimenēm (mājsaimniecībām), kuras savu dzīves vietu ir
deklarējušas Raunas novadā, kuras sociālais dienests atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām
un
ir
izsniedzis
to
apliecinošu
izziņu.
Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:
• pabalsts medicīnisko pakalpojumu daļējai apmaksai;
• pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu daļējai apmaksai pilngadību sasniegušām
personām;
• pabalsts optisko briļļu iegādes izdevumu daļējai segšanai;
• pabalsts zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
• pabalsts medikamentu iegādes izdevumu atmaksai.
Pabalstu piešķir 50% apmērā no izlietotās summas, bet nepārsniedzot EUR 100,00
vienai personai kalendārā gada laikā.
Pabalsta piešķiršanas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Raunas novada domes
2019.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 75"Par pabalstiem Raunas novadā".

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai
Pabalstu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas
bijusi Raunas novadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir valstī noteiktā garantētā
minimālā ienākumu līmeņa apmērā. vienai personai – EUR 64,00 mēnesī

Apbedīšanas pabalsts
Sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstus par personām, kuru
deklarētā dzīves vieta pirms miršanas ir bijusi Raunas novads.
Pabalstu izmaksā personai, kura Sociālajā dienestā iesniedz miršanas apliecības
kopiju (uzrādot oriģinālu) un apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu. Pabalstu
var saņemt tikai viena persona.
Apbedīšanas pabalsts ir EUR 100,00 apmērā.

Svētku pabalsts
Tiesības saņemt pabalstu ir Raunas novadā dzīves vietu deklarējušām personām.
Svētku pabalsti ir pabalsts Raunas novada ilgdzīvotāju sveikšanai, kuri sasnieguši 75,
80,85, 90, 95 un 100 gadu vecumu.
Raunas novada dome sveic Raunas novada iedzīvotājus minētajās dzimšanas dienās
un piešķir naudas pabalstu EUR 50,00;

Bērna piedzimšanas pabalsts
Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā vecākiem ja abu vecāku,
aizbildņa vai audžu ģimenes deklarētā dzīves vieta ir Raunas novads.
Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir EUR 100,00 apmērā par katru jaundzimušo
bērnu, kura deklarētā dzīves vieta ir Raunas novads.
Ja tikai vienam no bērna vecākiem deklarētā dzīves vieta ir Raunas novads,
pabalstu piešķir 50% apmērā no noteiktā pabalsta apmēra par katru jaundzimušo, kura
deklarētā dzīves vieta ir Raunas novads. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā
deklarētā dzīves vieta ir Raunas novads, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

Pabalsta piešķiršanas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Raunas novada domes
2019.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr. 72 "Pabalsts audžuģimenēm,
bāreņiem
un
bez
vecāku
gādības
palikušajiem
bērniem".

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā, t.i., 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro 06 centi) vai invaldīdam
kopš bērnības- 213,44 EUR (divi simti trīspadsmit euro 44 centi).

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir
249,71 EUR Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei bārenim ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecumam.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem –mācību iestāžu audzēkņiem
Pabalstu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem tiek noteikts
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā 64,03 EUR vai invalīdam kopš
bērnības 106,72 EUR mēnesī.

Pabalsts mācību gada uzsākšanai
Pabalsta apmērs mācību gada uzsākšanai ir 20,00 EUR Pabalsts ir vienreizējs.
Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai ir nepilngadīgam bārenim
ārpusģimenes aprūpes laikā un pilngadību sasniegušam bārenim pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās,
Tiesības saņemt pabalstu mācību gada uzsākšanai saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecumam.

Pabalsts audžuģimenei
Sociālās garantijas audžuģimenei Raunas novada pašvaldībā:
• Ikmēneša pabalsts katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturam
215,00 apmērā; (par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai)
• Ikmēneša pabalsts katra audžuģimenē ievietotā bērna uzturam
258,00 apmērā; (par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18
vecuma sasniegšanai)
• vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ievietojot
audžuģimenē EUR 115,00;
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