Informatīvs materiāls Nr.1

SOCIĀLĀ DIENESTĀ IZMAKSĀJAMO PABALSTU VEIDI 2020.gadā
Lai izvērtētu personas/ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusam
jāvēršas Kocēnu novada domes Sociālajā dienestā Kocēnos Alejas ielā 8 vai pagasta pārvaldē pie attiecīgā
pagasta sociālā darbinieka un jāaizpilda ienākumu un materiālo resursu deklarācija.
Nr.
1.

Pabalsta veids
GMI pabalsts

2.

Dzīvokļa pabalsts

120,00 EUR
mēnešos).

3.

Dzīvokļa pabalsts

4.

Vienreizējs pabalsts
patstāvīgas dzīves
uzsākšanai

5.

Vienreizējs pabalsts
sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra
iegādei
Pabalsts ikmēneša
izdevumiem, ja
persona sekmīgi
mācās līdz 24 gadu
vecumam
Brīvpusdienas 100%
apmērā skolēniem
(Kocēnu novada
pašvaldībā esošās
iestādēs)
Brīvpusdienu atlaide
vidusskolā

65% apmērā no attiecīgajā gadā 1.
janvārī noteiktās vienas minimālās
mēneša darba algas (vienu reizi
kalendārajā gadā) – 279,50 EUR.
70% apmērā no attiecīgajā gadā 1.
janvārī noteiktās vienas minimālās
mēneša darba algas (vienu reizi
kalendārajā gadā) – 301,00 EUR.
Attiecīgajā gadā 1. janvārī noteiktās
vienas minimālās mēneša darba
algas apmērā (vienu reizi
kalendārajā gadā) – 430,00 EUR.
25% apmērā no attiecīgajā gadā 1.
janvārī noteiktās vienas minimālās
mēneša darba algas (vienu reizi
kalendārajā gadā) – 107,50 EUR.

6.

7.

8.

Pabalsta apmērs (EUR)
Līdz 64,00 EUR (vienu reizi mēnesī).
(vienu

reizi

Pabalsta saņēmējs
Trūcīgas ģimenes loceklis/ trūcīga
persona, kuras ienākumi ir zem 64,00
EUR.
12 Trūcīga vai maznodrošināta ģimene/
persona.

Bārenis un bez vecāku gādības palicis
jaunietis, pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, sasniedzot pilngadību.
Bārenis un bez vecāku gādības palicis
jaunietis, pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, sasniedzot pilngadību.
Bārenis un bez vecāku gādības palicis
jaunietis, pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, sasniedzot pilngadību.

Noteikts pašvaldības noslēgtajā Bērni,
kuri
mācās
novada
līgumā ar ēdināšanas pakalpojuma vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
sniedzēju.
Līdz 1,50 EUR dienā.

9.

Pabalsts ēdināšanas
nodrošināšanai
pirmsskolas
izglītības iestādēs
100% apmērā un
50% apmērā

Noteikts pašvaldības noslēgtajā
līgumā ar ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēju.

10.

Pabalsts ēdināšanas
izdevumu 100%
apmērā daudzbērnu
ģimeņu bērniem
pirmsskolas
izglītības iestādēs
mācību gadā
Pabalsts ēdināšanas
izdevumu 80%
apmērā daudzbērnu
ģimeņu bērniem

Noteikts pašvaldības noslēgtajā
līgumā ar ēdināšanas pakalpojuma
sniedzēju.

11.

Bārenis un bez vecāku gādības palicis
jaunietis, pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās, sasniedzot pilngadību.

Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
bērns, kurš apgūst vispārējo vidējo
izglītību.
 100% apmērā – trūcīgo un
maznodrošināto
ģimeņu
piecgadīgais
un
sešgadīgais
bērns, kurš apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē.
 50% apmērā – trūcīgo un
maznodrošināto ģimeņu bērns,
kurš vēl neapgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu.
Daudzbērnu ģimenes bērni, kuri kopā
ar vismaz vienu vecāku vai likumisko
pārstāvi ir deklarēti vienā adresē
Kocēnu
novada
administratīvajā
teritorijā.

Noteikts pašvaldības noslēgtajā Daudzbērnu ģimenes bērni, kuri kopā
līgumā ar ēdināšanas pakalpojuma ar vismaz vienu vecāku vai likumisko
sniedzēju.
pārstāvi ir deklarēti vienā adresē

12.

13.

pirmsskolas
izglītības iestādēs no
1. jūnija līdz 31.
augustam, kurās trīs
un vairāk bērni
apmeklē PII
Pabalsts ēdināšanas
izdevumu 50%
apmērā daudzbērnu
ģimeņu bērniem
pirmsskolas
izglītības iestādēs no
1. jūnija līdz 31.
augustam, kurās
viens vai divi bērni
apmeklē PII
Ikmēneša pabalsts
veselības aprūpei

14.

Pabalsts ārstēšanās
izdevumu segšanai

15.

Materiāls atbalsts
bēru gadījumā

16.

Pabalsts krīzes
situācijā

17.

Materiāls atbalsts
bērna piedzimšanas
gadījumā
Materiāls atbalsts
bērna piedzimšanas
gadījumā

18.

19.

Materiāls atbalsts
audžuģimenei (bērna
uzturam)

20.

Materiāls atbalsts
audžuģimenei
(apģērba un mīkstā
inventāra iegādei)
Materiāls atbalsts
aizbildnim

21.

Kocēnu
teritorijā.

novada

administratīvajā

Noteikts pašvaldības noslēgtajā Daudzbērnu ģimenes bērni, kuri kopā
līgumā ar ēdināšanas pakalpojuma ar vismaz vienu vecāku vai likumisko
sniedzēju.
pārstāvi ir deklarēti vienā adresē
Kocēnu
novada
administratīvajā
teritorijā.

Līdz 50,00 EUR (vienu reizi mēnesī Trūcīgai
vai
maznodrošinātai
natūrā ar pārskaitījumu aptiekai).
personai, kurai piešķirta 1. vai 2.
grupas invaliditāte un konkrētai
diagnozei ar ārsta izziņu noteikti
regulāri lietojami medikamenti.
30%
apmērā no ārstniecības Maznodrošinātām personām
izdevumu summas, esošā gada laikā Ja ģimenes (personas) vidējie
nepārsniedzot 150,00 EUR.
ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 50% apmērā no attiecīgā
gada 1. janvārī spēkā esošās
minimālās algas (2020. gadā 50% no
430,00 EUR = 215,00 EUR).
70% apmērā no attiecīgā gada 1.
janvārī spēkā esošās minimālās algas
atsevišķi dzīvojošam pensionāram,
kurš dzīvo viens un personai ar pirmās
vai otrās grupas invaliditāti, kura dzīvo
viena (2020. gadā 70% no 430,00
EUR = 301,00 EUR).
100,00 EUR
Persona, kura uzņēmusies veikt
Kocēnu
novada
administratīvajā
teritorijā
deklarētas
personas
apbedīšanu.
Līdz 215,00 EUR.
Piešķir
personai
(ģimenei),
neizvērtējot viņu ienākumus, bet
ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas.
200,00 EUR
Viens no bērna vecākiem, ja abi bērna
vecāki un bērns ir deklarēti Kocēnu
novada administratīvajā teritorijā.
100,00 EUR
Viens no bērna vecākiem, ja tikai
viens no bērna vecākiem un bērns ir
deklarēti
Kocēnu
novada
administratīvajā teritorijā.
215,00 EUR mēnesī (par bērnu līdz 7 Audžuģimene, kurā uzturas bērns, par
gadu vecuma sasniegšanai).
kura ievietošanu ir lēmusi Kocēnu
258,00 EUR mēnesī (par bērnu no 7- novada bāriņtiesa.
18 gadu vecuma sasniegšanai).
150,00 EUR (vienu reizi gadā).
Audžuģimene, kurā uzturas bērns, par
kura ievietošanu ir lēmusi Kocēnu
novada bāriņtiesa.
35% apmērā no attiecīgajā gadā 1. Aizbildnis, par kura iecelšanu ir lēmusi
janvārī noteiktās vienas minimālās Kocēnu novada bāriņtiesa.

22.

Materiāls atbalsts
dzīves jubilejā

23.

Materiāls atbalsts
dzīves jubilejā

24.

Materiāls atbalsts
mājokļa pielāgošanai

25.

Par izdevumu
segšanu, uzturoties
pansionātā

mēneša darba algas (vienu reizi
kalendārā gadā) – 150,50 EUR.
30,00 EUR


Personai 80, 85, 90 gadu jubilejā,
kura
ir
deklarējusi
savu
dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo
Kocēnu novada administratīvajā
teritorijā.
 Personai 91 gada jubilejā un
turpmāk katru gadu, kura ir
deklarējusi savu dzīvesvietu un
pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada
teritorijā.
150,00 EUR
Personai 100 gadu jubilejā, kura ir
deklarējusi savu dzīvesvietu un
pastāvīgi dzīvo Kocēnu novada
administratīvajā teritorijā.
285,00 EUR (vienu reizi piecos gados Persona ar 1. grupas invaliditāti, kura
viena
mājokļa
pielāgošanas pārvietojas ratiņkrēslā un kura ir
izdevumiem).
deklarējusi savu dzīvesvietu Kocēnu
novada administratīvajā teritorijā
 Vientuļa persona (kurai nav LR
Civillikumā
noteikto
likumīgo
apgādnieku), kura sasniegusi
pensijas vecumu un kura ir
deklarējusi
savu
dzīvesvietu
Kocēnu novada administratīvajā
teritorijā.
 Persona,
pēc
apgādnieku
ienākumu izvērtēšanas.

Pabalsti tiek izmaksāti personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Kocēnu novada
administratīvajā teritorijā

