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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2018.gada 22.februārī                                                                                        8                                                                                                                                                        

Nr.________ 

      (protokols Nr.17, 13.§)§) 

(precizēti 26.04.2018., protokols Nr.21, 5.§) 
 
__________________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: 29.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.6  (sēdes protokols Nr.48, 5.§); 

                          16.04.2020. Saistošie noteikumi Nr.5  (sēdes protokols Nr.62, 3.§) 

___________________________________________________________________________ 

 

Sociālās palīdzības pabalstu veidi  un to piešķiršanas kārtība 

 

 

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu  un sociālās  

palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un  piekto daļu, 

 Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu  

Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams  

pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  

un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ventspils novada pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstu veidus un apmēru, piešķiršanas kārtību, to personu loku, kurām ir 

tiesības tos saņemt. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. ienākumus apliecinoši dokumenti - dokumenti, kas apliecina sociālās palīdzības 

pabalsta pieprasītāja ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku 

esamību, noslēgtos uztura līgumus, izsniegtos aizdevumus un parādsaistības; 

2.2. izdevumus apliecinoši dokumenti - kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai 

faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts sociālās palīdzības pabalsta pieprasītāja vārds, 

uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums; 

2.3. pabalsta pieprasītājs – persona vai personas ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar 

pārstāvja palīdzību vēršas Ventspils novada pašvaldības iestādē „Ventspils novada 

Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests)  un lūdz sociālās palīdzības pabalstu. 

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas 

nodrošinātu finansiālu un materiālu atbalstu trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 

(personām) un krīzes situācijā nonākušam ģimenēm (personām), lai apmierināto to 
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pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā.  

4. Tiesības saņemt šajos noteikumos noteiktos sociālās palīdzības pabalstus (turpmāk – 

pabalsts) ir personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā.  

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienests. 

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi 

6. Sociālās palīdzības pabalstu veidi : 

6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa (turpmāk - GMI) nodrošināšanai; 

6.2. dzīvokļa pabalsts; 

6.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; 

6.4. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai; 

6.5. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē; 

6.6. vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei uzsākot jauno mācību gadu; 

6.7. veselības aprūpes pabalsts. 

7. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu 

apliecinošu dokumentu, vēršas Dienestā ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.  

8. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, 10 (desmit) 

darba dienu laikā no brīža, kad saņemti visi noteikumos minētie un Dienesta pieprasītie 

dokumenti. 

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, pēc 

pabalsta pieprasītāja lūguma izsniedz arī rakstveidā, bet lēmumu par atteikumu piešķirt 

sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī 

lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu.  

10. Pabalstu izmaksu skaidrā naudā vai pārskaita pabalsta pieprasītāja vai pilnvarotās 

personas kredītiestādes kontā, kā arī pabalsts var tikt izmaksāts natūrā.  

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

11. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12. Pašvaldībā noteiktais GMI ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī 

noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni. 

13. Pabalstu par pirmo mēnesi pabalsta pieprasītājam izmaksā 10 (desmit) dienu laikā no 

dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts par katru nākamo mēnesi 

izmaksā līdz mēneša pēdējai darba dienai.  

14. Pabalsta izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja 

kredītiestādes kontā vai, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu 

natūrā Ministru kabineta noteikumos noteikto un citu izdevumu segšanai ģimenes 

(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. 

IV. Dzīvokļa pabalsts 

15. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ar dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas un 

maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu segšanai. 



16. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegtu iesniegumu Dienestā, 

šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piešķir izdevumu apmaksai, kas saistīti ar viena nekustamā 

īpašuma lietošanu, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev piederošā vai īrētā īpašumā, kas 

atrodas Ventspils novada administratīvajā teritorijā.  

17. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā un tā 

apmērs ir: 

17.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss - 

175.00 euro; 

17.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statuss 175,00 euro.  

18. Pabalsta pieprasītājs, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, iesniedz Dienestā iesniegumu un 

izdevumu apliecinošus dokumentus. Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvoklī vai 

īrētā īpašumā, jāiesniedz Dienestam īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu). 

19. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai izmaksā pārskaitījuma 

veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķina kontu kredītiestādē. 

20. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā 

pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo, pārskaitījuma veidā 

uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā. 

V. Pabalsts krīzes situācijā 

21. Dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt pabalstu krīzes 

situācijā. 

        (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.04.2020.. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

22. Pabalsts krīzes situācijā piešķir: 

22.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu 

gadījumā - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā vienai ģimenei 

(personai); 

22.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ – 

zādzība, smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml. 

līdz 150.00 euro. 

22.1 Ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas 

laikā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir pabalstu krīzes situācijā, ja 

saistībā ar ārkārtējo situāciju ir palikusi bez iztikas līdzekļiem vai tie ir būtiski 

samazinājušies. Pabalsta apmērs ir 80.00 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai 

triju kalendāro mēnešu periodā. 
         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.04.2020.. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

 

22.2  Noteikumu 22.1  punktā minētā pabalsta saņemšanai ģimenei (personai) ir jāiesniedz 

iesniegums, kurā pamatota  krīzes situācijas saistība ar vīrusu Covid-19 izraisīto ārkārtas 

situāciju valstī. 
        (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.04.2020.. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

23. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas 

faktu, kas saņemts Dienestā ne vēlāk kā mēneša laikā no situācijas rašanās.  

24. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem 10 (desmit) darba dienu 

laikā, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu.  

25. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē vai skaidrā naudā. 



VI. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai 

26. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai ir naudas pabalsts pakalpojuma pieprasītājam, 

kurš objektīvu apstākļu dēļ nevar saņemt aprūpes mājās dienesta sniegtos pakalpojumus. 

27. Pabalstu aprūpei mājās nodrošināšanai piešķir personām, kuras slimības laikā vai 

atveseļošanās periodā, vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ, nevar veikt 

ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kuram saskaņā ar sociālā darba 

speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, ir konstatēta 

nepieciešamība pēc pabalsta aprūpei mājās. 

28. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz 

Dienestā iesniegumu, kurā norāda personu, kura veiks klienta aprūpi mājās, kā arī 

apstākļus, kuru dēļ klients nevar saņemt aprūpes mājās dienesta sniegtos pakalpojumus. 

29. Ja Dienests ir apmierinājis pabalsta pieprasītāja lūgumu piešķirt pabalstu aprūpei mājās, 

tad Dienests, pabalsta pieprasītājs un persona, kura norādīta šo saistošo noteikumu 

28.punktā minētajā iesniegumā, noslēdz vienošanos par klienta aprūpi. 

30. Pabalsta aprūpei mājās apmērs ir 30.00 euro mēnesī. 

31. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts uz deklarācijas periodu. Persona var atkārtoti 

pieprasīt pabalstu aprūpei mājās, ja tas ir nepieciešams.  

32. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē vai skaidrā naudā. 

VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai izglītības iestādē 

33. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai piešķir Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā deklarētiem trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās Ventspils 

novada vispārējā izglītības iestādē: 

33.1. Izslēgts; 

33.2. 8.-12. klašu izglītojamiem – brīvpusdienas. 

         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.08.2019. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

34. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai apmaksā, pārskaitot to pakalpojumu sniedzējam 

pēc rēķina saņemšanas. 

35. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek piešķirts skaitot no dienas, kad Dienests ir 

pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu. 

VIII. Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei  

36. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā 

gadā uz katru izglītojamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras deklarējušas  savu dzīvesvietu 

Ventspils novada administratīvajā. 

37. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs 30.00 euro. Pabalstu piešķir personai, kura apgūst 

obligāto pirmsskolas izglītību no 5 gadu vecuma un pamatskolas izglītību līdz 18 gadu 

vecumam.  

38. Pabalsta pieprasīšanai viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem no 1.jūlija līdz 

30.septembrim iesniedz iesniegumu Dienestā. 

39. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē vai skaidrā naudā. 

 

 



 

IX. Vienreizējs pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai 

40. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai vienu reizi 

kalendārajā gadā ir pabalsta pieprasītājam, kuram piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statuss un kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā.  

41. Vienreizējs pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai ir naudas pabalsts, kas paredzēts 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai, un ietver: 

41.1. materiālu palīdzību  pacienta iemaksas segšanai, veselības aprūpes pakalpojuma 

apmaksai un medikamentu iegādei; 

41.2. materiālu palīdzību  redzi un dzirdi koriģējošu preču iegādei. 

42. Vienreizēju pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir atbilstoši faktiskajiem 

klienta izdevumiem, bet ne vairāk kā 35.00 euro kalendārajā gadā.  

43. Pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegtais iesniegums Dienestā un 

izdevumu apliecinoši dokumenti, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu  

rašanās brīža. 

44. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē vai skaidrā naudā. 

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

45. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo 

aktu strīdu komisijā.   

46. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu par apstrīdēto 

administratīvo aktu vai faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

XI. Noslēguma jautājumi 

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2014.gada 27.februāra saistošos 

noteikumus Nr.3 ”Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  A. MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


