
 

 

 

Garantētais minimālais ienākumu 

slieksnis - 109 euro pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām 

personām mājsaimniecībā. Garantētā minimālā 

ienākuma pabalsts ir materiāls atbalsts 

minimālo ikdienas izdevumu apmaksai. 

 

 

Dzīvokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa 

lietošanu saistīto izdevumu segšanai.  

Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību 

starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu 

summu mājsaimniecībai un saistošajos 

noteikumos noteikto normatīvo izdevumu summu 

(nepārsniedzot faktiskos izdevumus) un 

mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. 

 

 

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, ņem vērā faktiskos 

izdevumus vai, ja izdevumi pārsniedz norādītos 

normatīvus, tad – normatīvus.  

Saistošajos noteikumos ir noteikti šādi 

normatīvie izdevumi par dzīvojamo telpu īri 

vai apsaimniekošanas izdevumiem un par 

apkuri, kas nodrošināta visam namam: 

par dzīvokļa kopējās platības 32 m² vienai 

personai un 18 m² katrai nākamajai personai; 

Pabalstu aprēķina par visu platību, ja: 

✓ tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā   

dzīvoklī; divistabu dzīvoklī dzīvo un dzīvesvietu 

deklarējusi (-šas) persona (-as), kurai (-ām) 

noteikta I vai II grupas invaliditāte vai kura (-as) 

saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, vai 

viena vai vairākas personas, kura (-as) vecāka (-

as) par 65 gadiem un kurai (-ām) nav taisnās 

līnijas radinieku (bērni); Par dzīvojamo telpu īri 

vai apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar 

noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma 

nosacījumiem vai komunālo maksājumu kvītī 

norādīto summu mēnesī, bet ne vairāk kā  

mājoklim ar kopējo platību līdz 32 m²  – 8 euro 

par 1 m²; 

✓ mājoklim ar kopējo platību virs 32 m², līdz 

45 m²  – 7 euro par 1 m²; 

✓ mājoklim ar kopējo platību virs 45 m² – 5 

euro par 1 m²; 

✓ noslēgto līgumu par sociālā pakalpojuma 

saņemšanu – grupu mājas (dzīvokļa) vai 

īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma 

saņēmējiem, bet ne vairāk kā mājoklim ar 

kopējo platību līdz 32 m²  – 8 euro par 1 m²; 

✓ mājoklim ar kopējo platību virs 32 m², līdz 

45 m²  – 7 euro par 1 m²; 

✓ mājoklim ar kopējo platību virs 45 m² – 5 

euro par 1 m²; 

✓ ja dzīvoklis, kura lietošanas izdevumu 

segšanai tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, ir 

klienta atsevišķi dzīvojošu radinieku vai to 

laulāto īpašumā vai lietošanā un starp klientu un 

dzīvokļa īpašnieku ir noslēgts īres vai apakšīres 

līgums, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, netiek 

ņemta vērā līgumā noteiktā īres maksa. 

✓ Elektroenerģija: 

a) 60 kwh vienai personai mēnesī un 30 kwh 

katrai nākamajai personai, bet ne vairāk kā 180 

kwh mēnesī ģimenei; 

b) 100 kwh personai, ja dzīvoklī ir stacionārā 

elektriskā plīts, bet ne vairāk kā 240 kwh 

mēnesī ģimenei; 

* papildus a) vai b) punktā  noteiktajam 50 

kWh mēnesī personai, ja dzīvoklī karsto ūdeni 

iegūst, izmantojot elektroenerģiju, bet ne vairāk 

kā 120 kh izmaksas mēnesī ģimenei; 

✓ Gāze  6m³ vienai personai mēnesī un 3 m³ 

katrai nākamai personai; papildus noteiktajam 3 

m³ personai, ja dzīvoklī karsto ūdeni iegūst, 

izmantojot gāzi. 

✓ Ūdens  vienai personai kopā ne vairāk kā 

4m³ mēnesī, no kuriem 2m³ karstais un 2m³ 

aukstais ūdens.  

✓ Par interneta un tālruņa lietošanas 

pakalpojumu atsevišķi dzīvojošam vecuma vai 

invaliditātes pensijas vai valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kā arī 

ģimenei, kurā nav personu darbspējīgā vecumā, – 

kopumā līdz 15 euro mēnesī, bet ne vairāk kā 

norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā.  

✓ Individuālās apkures nodrošināšanai 

dzīvoklī (mājoklī): 

ar cieto kurināmo (malka, ogles, briketes, 

granulas u.c.) – atbilstoši izdevumus apliecinošā 

dokumentā norādītai summai, bet ne vairāk kā 6 

euro par mājokļa 1 m² (nepārsniedzot 

normatīvus) kalendārajā gadā; dzīvokļa pabalsta 

aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu 

summu iekļauj viena mēneša izdevumos; 

ar gāzi izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, 

bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa 1 m² 

mēnesī papildus saistošo noteikumu pielikuma 

2.punktā noteiktajam; 

ar elektroenerģiju izmaksas atbilstoši skaitītāju 

rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par 

dzīvokļa 1 m² sešus mēnešus gadā (apkures 

sezonā) papildus  saistošo noteikumu pielikuma 

3.punktā noteiktajam ; 

par gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 60 

litri) - iegādes izmaksas summa pabalsta aprēķinā 

tiek ņemta vērā reizi 2 mēnešos vienai personai 

un ne vairāk kā reizi mēnesī ģimenei. 

Citi ar dzīvokļa apsaimniekošanu saistītajiem 

izdevumiem (t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana; 

zemes nomas maksa; nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
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ņemot vērā personai noteiktos nodokļa 

atvieglojumus) saistīti pakalpojumi - atbilstoši 

īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai 

komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai 

mēnesī, t.sk. par viena ūdens skaitītāja 

uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 15 euro, bet ne 

vairāk kā norādīts izdevumus apliecinošā 

dokumentā. 
  

 
 

Klients vēršas savai dzīvesvietai tuvākajā Rīgas 

Sociālā dienesta teritoriālajā centrā ar 

iesniegumu, kuru parakstījušas visas ģimenē 

esošās pilngadīgās personas un aizpilda iztikas 

līdzekļu deklarāciju, tajā norādot: 

▪ ienākumus par pēdējiem pilniem trim 

kalendāra mēnešiem no algota darba, valsts 

sociālās apdrošināšanas pabalstiem, atlīdzības 

un pensijas, stipendijas, kompensācijas, 

uzturlīdzekļiem, atsevišķi dzīvojoša laulātā vai 

bērna vecāka sniegtā materiālā atbalsta un 

citus ienākumus; 

▪ ienākumus no saimnieciskās vai profesionālās 

darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. 

janvāra līdz 31. decembrim  

Ienākumus deklarē: 

- visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par 

uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.  

Pieprasot dzīvokļa pabalstu,  klients uzrāda ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu 

kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas), īres  vai 

apsaimniekošanas līgumu, vai grupu mājas 

(dzīvokļa) vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes 

pakalpojuma saņēmējiem  - līgumu par sociālā 

pakalpojuma saņemšanu  (iesniedzot kopiju).  

Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti 

pārbauda palīdzības pieprasītāja personas 

(ģimenes) sniegtās ziņas un, vajadzības gadījumā, 

apseko klientu  dzīvesvietā. Rīgas Sociālā 

dienesta sociālā darba speciālisti  vienojas ar 

klientu par nepieciešamību veikt  līdzdarbības 

pienākumus, un par šo pienākumu veikšanu 

noslēdz vienošanos. Ja klients nepilda kādu no 

vienošanās punktiem, Rīgas Sociālais dienests var 

lemt par pabalsta izmaksas pārtraukšanu vai 

pabalsta apmēra samazināšanu. 

GMI pabalstu un dzīvokļa pabalstu piešķir ar 

to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā 

dienesta lēmums par  pamata sociālās 

palīdzības pabalstu piešķiršanu. 
 

Plašāku informāciju par sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālo palīdzību Rīgā 

Jūs varat iegūt: 

ZVANOT PA 

 Rīgas domes Labklājības departamenta 

BEZMAKSAS informatīvo tālruni 

80005055 P., 0., T., C. - 9.00 - 17.00; Pt.  

9.00 - 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 

12.30 - 13.00, ārpus darba laika darbojas 

balss pastkastīte). 

 Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 

67105048 (darba dienās darba laikā) 

APMEKLĒJOT  

Rīgas domes Labklājības departamenta mājas 

lapu: ld.riga.lv 

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu sliekšņa 

nodrošināšanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 

17.12.2020. noteikumu Nr.809 „Noteikumi par 

mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 

sociālās palīdzības saņemšanu” un grozījumiem Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Dzīvokļa 

pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Rīgas domes 

15.01.2013. saistošiem noteikumiem Nr. 202 „ Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 

Rīgas pilsētas pašvaldībā" un grozījumiem Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada janvāris 

PABALSTU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

http://www.ld.riga.lv/

