PABALSTS GMI NODROŠINĀŠANAI
tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto
minimālo ienākumu līmeni (turpmāk – GMI) un
ģimenes (personas) ienākumiem
Garantētais minimālais ienākumu līmenis
Ls 90 apmērā ir noteikts:
▪ invalīdiem;
▪ vecuma pensionāriem
▪Garantētais minimālais ienākumu līmenis
Ls 45 apmērā ir noteikts bērniem;
Ģimenei ar bērniem, kurā visi apgādājamie ir
nepilngadīgi, bērnam vecumā no pusotra līdz
sešiem gadiem ir noteikta piemaksa pie GMI
Ls 50 apmērā
▪ Garantētais minimālais ienākumu līmenis
Ls 40 apmērā ir noteikts pilngadīgām personām
DZĪVOKĻA PABALSTS
ir pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un
maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība
starp GMI un normatīvo izdevumu summu un
ģimenes/personas ienākumiem.
NORMATĪVIE IZDEVUMI
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, ņem vērā faktiskos
izdevumus, bet ja tie pārsniedz norādītos
normatīvus, tad – normatīvos.
Noteikti šādi normatīvie izdevumi par
dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanas
izmaksām un apkuri:
▪ par dzīvojamās telpas īri atbilstoši noslēgtajam
līguma, bet ne vairāk kā Ls 3 par 1 m²;

▪ 32 m² vienai personai dzīvoklī un 18 m² katrai
nākamai.
Par visu dzīvojamās telpas platību pabalstu
aprēķina:
.
▪ ja ir vienistabas dzīvoklis vai istaba
komunālajā dzīvoklī;
▪ ja divistabu dzīvoklī dzīvo un ir deklarējuši
dzīvesvietu viena vai divas personas, kuras ir
vecākas par 65 gadiem vai persona ar 1. grupas
invaliditāti, un kurām nav palīdzētspējīgu
taisnās līnijas radinieku;
▪ ja ģimene (persona) dzīvo denacionalizētā vai
likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, ir lietojusi
dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai
un ir reģistrēta palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, tad pabalstu aprēķina par
visu platību.
ELEKTROENERĢIJA ▪ 60 kwh vienai
personai un 30 kwh katrai nākamajai personai,
bet ne vairāk kā 180 kwh mēnesī ģimenei;
▪ 100 kwh personai, ja dzīvoklī ir stacionārā
elektriskā plīts, bet ne vairāk kā 240 kwh mēnesī
ģimenei;
▪ papildus noteiktajam 50 kwh mēnesī personai,
ja dzīvoklī karsto ūdeni iegūst, izmantojot
elektroenerģiju.

telpas – pirts izdevumu apmaksa līdz Ls 3
mēnesī vienai personai.
Individuālās apkures nodrošināšanai
dzīvoklī(mājoklī):
ar malku ▪ 5 steru izmaksas gadā, kurā ir 1
krāsns, par katru nākamo – 2 steru , bet ne vairāk
kā 10 steru izmaksas gadā. Ja ēdiena
pagatavošanai izmanto malkas plīti papildus
piešķir 3 steru malkas izmaksas gadā;
ar oglēm ▪ 2 tonnu izmaksas gadā 1-istabas vai 2istabas dzīvoklim (mājoklim), bet ne vairāk kā 4
tonnas;
ar gāzi ▪ izmaksas atbilstoši skaitītāju
rādījumiem, bet ne vairāk kā Ls 0.50 par dzīvokļa
1 m² 12 mēnešus gadā;
ar elektroenerģiju ▪ izmaksas atbilstoši skaitītāju
rādījumiem, bet ne vairāk kā Ls 0.50 par dzīvokļa
1 m² 6 mēnešus gadā;
par gāzes balonu ▪ 9 litru gāzes izmaksas mēnesī
1 personai un 6 litru gāzes katrai nākamajai
personai ģimenē.
Citi pakalpojumi ▪ atbilstoši norādītajām
summām kvītī ,t.sk.: zemes nomas maksa;
nekustamā īpašuma nodoklis; līdz Ls 8 par viena
ūdens skaitītāja pārbaudi.

GĀZE ▪ 6m³ vienai personai 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,
no kuriem 2m³ karstais un, 2m³ aukstais ūdens.
TELEFONS ▪ viena telefona (dzīvoklī)
abonēšanas maksa līdz Ls 4.
Kabeļtelevīzija netiek ieskaitīta.
PIRTS ▪ ja dzīvoklī nav siltā ūdens apgādes,
ūdens uzsildīšanas ierīču, nav vannas, dušas

PABALSTU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

1. Palīdzības pieprasītājs vēršas Rīgas Sociālā
dienesta nodaļas teritoriālajā centrā ar iesniegumu
un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, 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;
§ par laikposmu no iepriekšējā gada
1.janvāra līdz 31.decembrim ienākumus no saimnieciskās vai
profesionālās darbības;
Ienākumus deklarē:
- par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.
Darbspējīgas personas materiālo stāvokli un
ienākumus deklarē ik pa 6 mēnešiem. Tās
ģimenes, kurās visi ģimenes locekļi nav
darbspējīgi, ienākumus deklarē ik pa 12
mēnešiem. Kvītis par īri un pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, tiek
iesniegtas Rīgas Sociālajā dienestā ik pa 3
mēnešiem.
2. Rīgas Sociālā dienesta speciālisti pārbauda
palīdzības pieprasītāja personas (ģimenes)
sniegtās ziņas un, vajadzības gadījumā,
apseko pabalsta pieprasītāja dzīvesvietu.

Konkrētāku informāciju Jūs varat saņemt
Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru
nodaļās, informatīvais tālrunis darba dienās
darba laikā (67105048
Rīgas Domes Labklājības
mājas lapā: www.ld.riga.lv

tekstā-GMI) nodrošināšanai un dzīvokļa
pabalsts.Ja nepieciešama konkrētāka
informācija, Jums palīdzēs Rīgas Sociālā
dienesta darbinieki.

departamenta

Rīgas domes
Labklājības departamenta BEZMAKSAS
Informatīvais tālrunis

80005055
(darba dienās 9.00-17.00;
ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte)

3. Rīgas Sociālais dienests un palīdzības
pieprasītājs slēdz vienošanās līgumu par
līdzdarbības pienākumiem palīdzības
pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.
4. Pabalsti tiek piešķirti ar to mēnesi, kurā tiek
pieprasīti.

Buklets sagatavots, pamatojoties uz Rīgas
domes 17.02.2004. saistošajiem noteikumiem
Nr. 56 „Par dzīvokļa pabalstu Rīgas
iedzīvotājiem” un Rīgas domes 03.07.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr. 84 „Noteikumi
par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem
pabalstiem”
Šis buklets satur tikai svarīgāko informāciju
par kārtību, kā tiek aprēķināts un piešķirts
pabalsts garantētā minimālā līmeņa (turpmāk
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