SPĒKA PAKA

LABKLĀJĪBAS SISTĒMA
LATVIJĀ –
VALSTS UN PAŠVALDĪBU SOCIĀLIE
PABALSTI UN PAKALPOJUMI
„„Tā arī gadās, ka dzīve pat pašus stiprākos salauž.”
- Autors nezināms
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KĀDUS PABALSTUS
PIEDĀVĀ VALSTS?
Valsts pabalsti:
•

Ģimenes valsts pabalsts.

•

Bērna kopšanas pabalsts.

•

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu.

•
•

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama
kopšana.

•

Bērna piedzimšanas pabalsts.

•

Apbedīšanas pabalsts.

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu

•

Atlīdzība par adopciju.

pildīšanu.

Valsts pabalsti darba ņēmējam:

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu

•

Slimības pabalsts

•

Maternitātes un paternitātes pabalsts

kompensēšanai invalīdiem, kuriem

•

Vecāku pabalsts

pildīšanu.
•

•

Pabalsts transporta izdevumu
ir apgrūtināta pārvietošanās.

•

Apbedīšanas pabalsts

•

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.

•

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi.

•

Invaliditātes pabalsts

•

Bērna invalīda kopšanas pabalsts.

•

Atlīdzība par nelaimes gadījumu darbā

KĀDUS PABALSTUS
PIEDĀVĀ pašvaldība?
Katra pašvaldība izdod savus noteikumus, tādēļ sociālā atbalsta saņemšanas apjoms un kārtība dažādās
pašvaldībās var atšķirties. Lai uzzinātu par iespējām saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, jāvēršas ar
iesniegumu pašvaldības sociālajā dienestā.
Pabalsti:
•
•
•
•
•
•
•

Pabalsts GMI (garantētā minimālā ienākuma pabalsts) līmeņa nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
Vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā
Apbedīšanas pabalsts

Atceries, ka par sociālajiem pakalpojumiem vari interesēties
Sociālajā dienestā pēc savas deklarētās dzīvesvietas!

Kur meklēt informāciju?
Ņem vērā, ka informācija, kas saistīta ar valsts un pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pabalstiem
un pakalpojumiem mēdz mainīties, tāpēc piedāvājam dažas interneta adreses, kurās ieskaties un
pārliecinies, ka pieejams tieši šajā brīdī!

interneta adreses:
Labklājības ministrija - www.lm.gov.lv,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - www.vsaa.lv,
Valsts darba inspekcija - www.vdi.gov.lv,
Nodarbinātības valsts aģentūra - www.nva.lv,
Sociālās integrācijas valsts aģentūra - www.siva.gov.lv,
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija www.vdeavk.gov.lv,
Rīgas Sociālais dienests  - www.ld.riga.lv,
Likumi - www.likumi.lv.

Informatīvo izdevumu sagatavojusi:
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” sērijas „Spēka paka” ietvaros.
Uzzini vairāk par biedrības darbību, aktivitātēm un iespējām iesaistīties – ienāc:

www.dzivibaskoks.lv

SPĒKA PAKA

Kas ir „Spēka paka”?
„Spēka paka” ir piecu informatīvo izdevumu sērija par jautājumiem, kas var kļūt aktuāli,
uzzinot diagnozi „vēzis”, gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem.

www.europadonna.lv

MEKLĒ MŪS ARĪ:

