Mazsalacas novads
Pabalsta veids

Pabalsta lielums

Mērķgrupa

Sociālā palīdzība:

Deklarētā dzīves vieta ir Mazsalacas
novada administratīvā teritorija.

Garantētā minimālā ienākuma 109.00 eiro pirmajai personai
pabalsta (GMI) pabalsts
76.00 eiro pārējām personām
Dzīvokļa pabalsts 120.00 eiro reizi gadā
Mājokļa pabalsts ar 01.04.2021
Pabalsts krīzes situācijā līdz 285.00 eiro vienai personai
(mājsaimniecībai)

Krīzes pabalsts ārkārtējās 80.00 eiro mēnesī (1 personai jeb
situācijas laikā katrai mājsaimniecības personai)

Pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai:
1. Skolas piederumu iegādei

Piezīmes

25.00 eiro (katram bērnam)

2. Ēdināšanas izdevumu 1.80 eiro diena (Mazsalacas
apmaksa vidusskola)
2.30 eiro diena (Mazsalacas
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde)

Trūcīgas mājsaimniecības.

Trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības.

Izmaksās sākot ar tekošā gada
2.ceturksni.

Persona (mājsaimniecība),
stihiskas nelaimes vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ, nespēj
apmierināt savas
pamatvajadzības.

Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Personas (mājsaimniecība), kura
nonākusi krīzes situācijā saistībā
ar ārkārtas situāciju valstī.

Mazsalacas novada pašvaldības
20.11.2013. saistošie noteikumi Nr.22
“Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mazsalacas novada pašvaldībā” 32.1
punkts.

Trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības, kurās bērni vai
bērns iegūst pamatizglītību vai
turpina pamatizglītības iegūšanu
līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai.

Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā
(augustā, septembrī)

Piešķir uz statusa laiku.
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Pabalsta lielums

Pabalsts bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš
sasniedzis pilngadību:

Mērķgrupa

Piezīmes

Bārenis ar Mazsalacas novada
bāriņtiesas lēmumu.

1. Pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā 285.00 eiro (izmaksā vienu reizi)
inventāra iegādei;
2. Pabalsts ikmēneša 65.00 eiro vai 107.00 eiro (bārenim
izdevumu segšanai; ar invaliditāti kopš bērnības)
mēnesī
3. Patstāvīgās dzīves 130.00 eiro vai 215.00 eiro
uzsākšanai (bārenim ar invaliditāti kopš
bērnības)
Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim Dzīvojamo platību- līdz 30m2;
un bērnam, kurš palicis bez
Īres maksa- līdz 0,35 eiro par 1
vecāku gādības pēc pilngadības
dzīv.plat. m2;
sasniegšanas
Apkure- līdz 0,63 eiro par 1
dzīv.plat. m2;

Vienreizējs pabalsts.

Bērns bārenis un bez vecāku
gādības palikušais bērns, pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās
no dienas, kad bērns sasniedzis
pilngadību līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.

Elektroenerģija- līdz 100kWh;
Ūdensapgāde un kanalizācija- līdz
6m3 un līdz 2,54 eiro par 1m3;
Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana- līdz 3,68 eiro.
Pabalsts aizbildnim 29.00 eiro mēnesī par katru bērnu

Aizbildnis ar Mazsalacas novada
bāriņtiesas lēmumu.

Mazsalacas novada pašvaldības
domes 20.08.2015. saistošie noteikumi
Nr.7
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Mērķgrupa

Piezīmes

Veselības aprūpes pabalsts:
1. Ārstēšanai no atkarības; Līdz 72.00 eiro
2. Par uzturēšanos 50% apmērā no samaksātās
ārstniecības iestādes summas, bet ne vairāk kā 72.00
stacionārā; eiro gadā

Trūcīgas un maznodrošinātas
mājsaimniecības, pensionāri, kuru
ienākumi ir mazāki par 250.00 eiro
mēnesī, personas ar 1., 2. un
3.grupas invaliditāti un bērni ar
invaliditāti.

3. Par psihologa Līdz 72.00 eiro gadā vienai
konsultācijām; personai
4. Par ārstniecības
pakalpojumiem,
zobārstniecības
pakalpojumiem,
medikamentu un medicīnu
preču iegādi

50% apmērā no samaksātās
summas, bet ne vairāk
kā 72.00 eiro vienai personai
gadā.

Pabalsts ceļa izdevumu Līdz 86.00 eiro par visu periodu (6
kompensācijai mēn.)

Ēdināšanas pabalsts 2 reizes gadā uz 3 mēnešiempieaugušajām personām natūrā janvārī, februārī, martā un oktobrī,
novembrī, decembrī

Persona, kura NVA ieguvusi
bezdarbnieka statusu un pilda
indiv.darba meklēšanas plāna
izvirzītos uzdevumus.

Piešķirts pēc attaisnojošu
dokumentu iesniegšanas
(braukšanas biļetes)

Persona, kura pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības pēc ēdiena, bet
sadarbojas ar sociālo dienestu, ir
izstrādāts sociālās rehabilitācijas
plāns, aktīvi iesaistās savas
situācijas uzlabošanā

Natūrā- pārtikas talona silta ēdiena
saņemšana līdzņemšanai (līgums
noslēgts ar SIA Mazsalacas
slimnīcu)
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Mērķgrupa

Piezīmes

Materiālais atbalsts:
Materiālais atbalsts dzīves jubilejā 15.00 eiro
20.00 eiro

Sasniedzot 90,
91,92,93,94,95,96,97,98,99 gadu
jubileju

100.00 eiro

Sasniedzot 100 un vairāk gadu
jubileju

Materiālais atbalsts personas Starpība starp 513.00 eiro un
nāves gadījumā piešķirtā VSAA pabalsta, bet ne
vairāk kā 214.00 eiro
Materiālais atbalsts daudzbērnu,
aizbildņu un audžuģimenē un
ģimenēm, kurās ir bērns ar
invaliditāti:
1. Vienreizēju materiālo
atbalstu ar dzīvojamo telpu
saistīto izdevumu segšanai;
2. Vienreizēju materiālo
atbalstu skolas piederumu
iegādei;
3. Materiāls atbalsts
ēdināšanas izdevumu
apmaksai

Sasniedzot 80, 85 gadu jubileju

Mirušā pēdējā deklarētā dzīves
vieta bijusi Mazsalacas novada
administratīvā teritorija

Izmaksāts naudā vai tiek izsniegta
dāvanu karte.

Vienreizējs atbalsts.

Daudzbērnu ģimene.
Aizbildņu un audžuģimene, ar
Mazsalacas novada bāriņtiesas
lēmumu.
120.00 eiro (reizi gadā)
25.00 eiro katram bērnam, kurš
mācās vispārējās izglītības iestādē
1.80 eiro dienā (Mazsalacas
vidusskola)
2.30 eiro dienā (Mazsalacas
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde)

Ģimenes, kurā ir bērns ar
invaliditāti.
Minētos materiālo atbalstu
piešķir, ja minētajiem mērķiem
ģimene nesaņem sociālās
palīdzības pabalstus.

Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā
(augustā, septembrī)
Materiālo atbalstu ēdināšanas
izdevumu segšanai piešķir uz
vienu mācību
semestri, vai no septembra līdz
decembrim un no janvāra līdz
jūnijam.
Ja izglītojas citā izglītības iestādē,
pielīdzina ēdināšanas izmaksu ar
novada izglītības izcenojumu.
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Materiālais atbalsts bērna 100.00 eiro (par katru bērnu, ja
piedzimšanas gadījumā Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā dzīves
vieta ir deklarēta vienam no
vecākiem)

Mērķgrupa

Piezīmes

Deklarētā dzīves vieta ir
Mazsalacas novada administratīvā
teritorija.

Vienreizējs atbalsts.

Par katru adoptēto bērnu, kura
deklarētā dzīves vieta ir
Mazsalacas novada administratīvā
teritorija.

Vienreizējs atbalsts.

Izglītojamie no 5 gadu vecuma,
kuri apgūst Mazsalacas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
obligāto pirmsskolas izglītības
programmu, lai sagatavotos
pamatizglītības ieguvei, vai mācās
no 1. līdz 7. klasei.

Piešķir ar novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu.

Uz materiālo atbalstu pretendē
divu mēnešu laikā no bērna
dzimšanas.

200.00 eiro (par katru bērnu, ja
Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā pēdējos
12 mēnešus dzīves vieta ir
deklarēta abiem vecākiem)
Materiālais atbalsts bērna 100.00 eiro (par katru bērnu, ja
adopcijas gadījumā Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā dzīves
vieta ir deklarēta vienam no
vecākiem)

Uz materiālo atbalstu pretendē
divu mēnešu laikā pēc adoptētā
bērna dzimšanas apliecības
saņemšanas.

200.00 eiro (par katru bērnu, ja
Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā pēdējos
12 mēnešus dzīves vieta ir
deklarēta abiem vecākiem)
Materiālais atbalsts ēdināšanas 1.80 eiro dienā (Mazsalacas
izdevumu segšanai vidusskola)
2.30 eiro dienā (Mazsalacas
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde)
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Pabalsta lielums

Materiāls atbalsts malkas iegādei 120.00 eiro (reizi gadā)
personām ar 1.un 2.grupas
invaliditāti un politiski represētām
personām

Mērķgrupa

Piezīmes

Mājsaimniecība, kur kāds no
ģimenes locekļiem ir ar 1.un
2.grupas invaliditāti vai politiski
represētā persona
Piešķir materiālo atbalstu, ja
minētam mērķim ģimene
nesaņem sociālās palīdzības
pabalstus.

Materiālais atbalsts politiski 20.00 eiro (reizi gadā)
represētām personām

Sagatavoja: sociālā darbiniece Ance Putniņa, 64251404
E-pasts ance.putnina@mazsalacasnovads.lv
19.01.2021.

Personas (politiski represētā), kuru
deklarētā dzīvesvieta ir
Mazsalacas novada administratīvā
teritorija

Tiek izmaksāts novembrī, bez
ienākumu un materiālās situācijas
izvērtēšanas

