
6RFLƗOƗGLHQHVWD
EXNOHWL

Ventspils novada Sociālais dienests ir
Ventspils novada domes izveidota iestāde,
kas sniedz sociālo palīdzību un organizē
sociālos pakalpojumus Ventspils novada
iedzīvotājiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pasākumu
kopums, kas vērsts sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanai vai uzlabošanai, lai nodrošinātu statusa
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī
pakalpojumus dzīvesvietā – individuālais sociālais
darbs ar klientu, krīzes centra, dienas centra, dienas
aprūpes centra, psihologa pakalpojumus.

Mērķis – nodrošināt Ventspils novada
teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālo
vajadzību
profesionālu
izvērtēšanu,
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu
pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Ventspils novada
Sociālais dienests

Sociālās palīdzības mērķis ir materiāla
atbalsta sniegšana īpašās dzīves grūtībās
nonākušām personām, kurām trūkst
līdzekļu pamatvajadzību
(ēdiens, apģērbs, veselības aprūpe, obligātā
izglītība) apmierināšanai. Sociālo palīdzību
sniedz balstoties uz personas vai ģimenes
materiālā stāvokļa novērtēšanu.
Sociālie pakalpojumi ir pasākumu
kopums,
kas
vērsts
uz
personas
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai
uzlabošanu, lai nodrošinātu tās iekļaušanos
sabiedrībā, un to personu dzīves kvalitātes
saglabāšanu, kurām ir objektīvas grūtības
sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ.
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Ventspils novada Sociālā dienesta sociālā
darba speciālisti:
Ugāles pagasts:
Aiga Strazdiņa, mob.29287043,
e-pasts: aiga.strazdina@ventspilsnd.lv,
Iveta Egle, mob.266145226,
e-pasts: iveta.egle@ventspilsnd.lv
Ances pagasts:
Skaidrīte Sproģe, mob.27837981,
e-pasts:skaidrite.sproge@ventspilsnd.lv
Jūrkalnes pagasts:
Aldona Janvāre, mob.27831832
e-pasts:aldona.janvare@ventspilsnd.lv
Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju:
Anda Petrova, mob.27834313,
e-pasts: anda.petrova@ventspilsnd.lv

Užavas pagasts
Irisa Kozuba , mob.27830440,
e-pasts:irisa.kozuba@ventspilsnd.lv
Ziru pagasts
Irisa Kozuba , mob.27830440,
e-pasts:irisa.kozuba@ventspilsnd.lv
Vārves pagasts:
Inta Silarāja, mob.27834018,
e-pasts: inta.silaraja@ventspilsnd.lv
Vita Klovāne, mob.27823109
e-pasts:vita.klovane@ventspilsnd.lv

Sociālā darbinieka pakalpojumi ir bezmaksas,
ievērojot konfidencialitāti.

Zlēku pagasts:
Liesma Viļumsone, mob.20275576,
e-pasts: liesma.vilumsone@ventspilsnd.lv
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem:
Liene Jeļinska, mob. 27869870,
e-pasts: liene.jelinska@ventspilsnd.lv

Popes pagasts:
Sandra Citoviča, mob.27803037
e-pasts: sandra.citovica@ventspilsnd.lv

sociālais darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem:
Inese Brafogele, mob.27847582,
e-pasts: inese.brafogele@ventspilsnd.lv

Puzes pagasts:
Skaidrīte Bruhanova, mob.27824407,
e-pasts:skaidrite.bruhanova@ventspilsnd.lv

vadītāja: Inta Rudbaha
mob.28387367,
e-pasts: inta.rudbaha@ventspilsnd.lv

Tārgales pagasts
Vineta Avdjukeviča, mob.25655939,
e-pasts:vineta.avdjukevica@ventspilsnd.lv

lietvede: Gunta Zepa
tālr.63620510, mob. 27802376
e-pasts:soc.dienests@ventspilsnd.lv

Usmas pagasts:
Andra Auza , mob.27801955,
e-pasts:andra.auza@ventspilsnd.lv

Lai saņemtu sociālo palīdzību vai sociālos
pakalpojumus, Jums ir jāvēršas Sociālajā
dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
tiek sniegti atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.

Persona var iesniegt iesniegumu par pabalsta
nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta pārvaldē pie
sociālā darbinieka.
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Trūcīgās ģimenes
(personas) statuss

Ventspils novads

2018.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu
Saskaņā ar 30.03.2010. Ministra kabineta
noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” un Ventspils novada
domes saistošiem noteikumiem
Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo 3 kalendāro mēnešu laikā
nepārsniedz EUR 128,06; kā arī, ja:
 tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums
vai īpašums;
 tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas
ieslodzījumā;
 persona ir reģistrējusies Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu
nav uzskatāms:

nekustamais īpašums vai tā daļa, kur
savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo
iesniedzējs;
 bērna nekustamais īpašums un naudas
līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja
nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
 ģimenes (personas) īpašumā esošu vienu
vieglo automašīnu un vienu motociklu vai
motorolleru, kā arī vienu velosipēdu
katram ģimenes loceklim;
 ģimenes (personas) īpašumā ir zeme, ja tās
kopējā platība nepārsniedz 5 ha, un





tā tiek izmantota mājsaimniecības vajadzībām un
ģimenes
(personas)
pamatvajadzību
nodrošināšanai, un, ja šī zeme vai tās daļa netiek
iznomāta citai personai vai izmantota
komercdarbības veikšanai;
kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai
atbilstoši
citu
kompetentu
institūciju
nolēmumam īpašniekam nav iespēju gūt
ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to vai ja
12 mēnešu periodā nav ienākumi no
saimnieciskās darbības;
skaidras naudas uzkrājums vai naudas līdzekļu
uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta
norēķinu sistēmā pārskata periodā nepārsniedz
128.06 euro.

Lai nokārtotu trūcīgās ģimenes (personas)
statusu:
 jāvēršas pie sociālā darbinieka savā deklarētajā
dzīvesvietā;
 jāiesniedz rakstisks iesniegums un iztikas
līdzekļu deklarācija ar tajā norādīto ziņu
apliecinošiem dokumentiem.

Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo
stāvokli izvērtē sociālā darba speciālists,
pamatojoties uz deklarācijā norādītajām
ziņām, un, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu
dokumentu iesniegšanas, pieņem lēmumu par
pieprasītāja atbilstību vai neatbilstību trūcīgās
ģimenes (personas) statusam.
Trūcīgās ģimenes (personas) statusu piešķir
uz 3 mēnešiem, ja kaut viens no pilngadīgiem
ģimenes locekļiem ir darbspējīgā vecumā.
Trūcīgās ģimenes (personas) statusu piešķir
uz 6 mēnešiem, ja neviens no pilngadīgajiem
ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā.
Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var
atkārtoti vērsties pašvaldībā ar lūgumu noteikt
tās atbilstību trūcīgās ģimenes (personas)
statusam.

Sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldības
pabalsti ģimenēm (personām) tiek piešķirti
atbilstoši Sociālo pakalpojuma un sociālās
palīdzības likumam un Ventspils novada 
domes saistošiem noteikumiem.

Persona var iesniegt iesniegumu par pabalsta
nepieciešamību:
atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta pārvaldē pie
sociālā darbinieka.

Kam ir tiesības saņemt pabalstus?
Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm
(personām), kuras savu pamatdzīvesvietu ir
deklarējušas Ventspils novada administratīvajā
teritorijā.

Informāciju par sociālajiem jautājumiem
Jums sniegs Ventspils novada Sociālā
dienesta sociālā darba speciālisti.
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Sociālās palīdzības pabalstus, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus un
materiālo stāvokli, var saņemt:

Pabalsti, kurus piešķir neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus un materiālo stāvokli:

 trūcīgās ģimenes (personas);

 pabalsts daudzbērnu ģimenēm:

 maznodrošinātās ģimenes (personas).

 pabalsts
ēdināšanas
izglītojamajiem;

Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
 vienreizējs dzīvokļa pabalsts;
 pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai (GMI);
 pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai
izglītojamajiem;
 vienreizējs pabalsts mācību piederumu
iegādei izglītojamajiem;
 veselības aprūpes pabalsts;
 pabalsts aprūpei mājās (vientuļajiem
pensionāriem
un
personām
ar
invaliditāti);
 vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.

 vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
izdevumu

apmaksai

 pabalsts skolas piederumu iegādei;
 pabalsts skolas piederumu iegādei uzsākot
mācības 1.klasē;
 bērna piedzimšanas pabalsts;
 pabalsts politiski represētām personām;
 apbedīšanas pabalsts;
 pabalsts jubilejā:




80 un 85 gadu jubilejā;
90 gadus sasniedzot un pēc 90 gadu
vecuma sasniegšanas katru gadu;
100 gadu sasniedzot un pēc 100 gadu
vecuma sasniegšanas katru gadu.

Sociālo pabalstu saņemšanas kārtība:
Lai saņemtu sociālo pabalstu, personai
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums,
iztikas līdzekļu deklarācija un citi dokumenti
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Personai ir pienākums līdzdarboties:
 aktīvi iesaistīties savas problēmas
risināšanā,
pildot
līdzdarbības
pienākumus, tajā skaitā piedaloties
sociālās rehabilitācijas pasākumos darba
un
sociālo
prasmju
saglabāšanai,
atjaunošanai un apgūšanai;
 sniegt patiesas ziņas par sevi;
 aktīvi darboties, lai palielinātu savu
pelnītspēju un ienākumus;
 izmantot iespējas saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam
vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir
atkarības problēmas (atkarība no alkohola,
narkotikām, azartspēlēm);
 saņemto sociālo palīdzību izmantot
atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 atļaut sociālā darba speciālistam apsekot
dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai
sociālās palīdzības saņemšana saistīta ar
klienta materiālo resursu novērtēšanu.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta
pārvaldē pie sociālā darbinieka.
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Tiesības saņemt GMI pabalstu atbilstoši
17.06.2009.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.550 “Kārtība kādā
piešķirams, izmaksājams pabalsts GMI
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību”
ir tām
ģimenēm
vai
atsevišķi
dzīvojošām
personām, kurām noteikta atbilstība
trūcīgās ģimenes (personas) statusam un
kuru ienākumi ir zemāki par ministru
kabineta noteikto garantēto minimālo
ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdalības
pienākumus.
Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai tiek
piešķirts trūcīgiem iedzīvotājiem, kuru
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
ir mazāki par 53.00 euro mēnesī.

Sociālajam dienestam ir svarīgi ne tikai izmaksāt
pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, bet palīdzēt
risināt

katras

problēmas

ģimenes
ar

individuālās

aktīvajiem

sociālās

nodarbinātības

pasākumiem, tāpēc sociālā darba speciālists noslēdz
ar klientu vienošanos par līdzdalības pienākumu
veikšanu. Gatavību pildīt līdzdalības pienākumus
rakstveidā

apliecina

deklarācijā

norādītas

pilngadīgās personas.
Līdzdalības pienākumi var būt:
 algota darba meklēšana;
 iesaistīšanās algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos;
 pārkvalifikācijas kursu apmeklēšana;

Pabalsts tiek piešķirts uz trūcīgās ģimenes
(personas) statusa piešķiršanas laiku, ja
pabalsta
saņēmējs
pilda
līdzdarbības
pienākumus.

 iesaistīšanās rehabilitācijas pasākumos;
 uzturlīdzekļu pieprasīšana u.c.
Vienošanos

var

neslēgt

ar

pensionāriem

un

personām ar invaliditāti, kā arī jauniešiem līdz 20
gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo vai
profesionālo izglītību dienas nodaļā.

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne
retāk kā ik pēc trim mēnešiem, sociālā darba
speciālists sadarbībā ar palīdzības pieprasītāju
novērtē sociālās situācijas izmaiņas un
pieņem
lēmumu
par
turpmākajiem
pasākumiem.
Ja kāds no pabalsta saņēmējiem ļaunprātīgi
nepilda vienošanos, piešķirtā pabalsta apmēru
var samazināt.

Pabalstu samazina, ja pabalsta saņēmējs:
 nav sniedzis visas nepieciešamās ziņas par
sevi;
 nav izmantojis Nodarbinātības valsts
aģentūras piedāvātos pakalpojumus;
 nav izmantojis iespēju vērsties pie ārsta,
lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu un
ārstēšanu, nav izmantojis iespējas gūt no
valsts sociālās drošības sistēmas visus
ienākumus;
 nav ieradies sociālajā dienestā, lai
novērtētu vienošanās izpildes gaitu.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta
pārvaldē pie sociālā darbinieka.
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Bērna piedzimšanas
pabalsts

2018.

Tiesības saņemt pabalstu par katru
jaundzimušo
ir
ģimenēm,
kurās
jaundzimušā bērna pirmā deklarētā
dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils novada
administratīvā teritorija un vismaz viens no
bērna vecākiem ir deklarēts Ventspils
novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu, Sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums.

Bērna piedzimšanas pabalstu var atteikt, ja
bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes
tiesības.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne
vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pabalstu.

Ja bērna vecākiem uz iepriekš dzimušajiem
bērniem ir atņemtas bērna aprūpes tiesības un

Bērna piedzimšanas pabalstu ir tiesības
pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.
Ja jaundzimušā bērna viens no vecākiem
deklarēts Ventspils novada administratīvā
teritorija, un bērns/i deklarēts/i Ventspils
novada administratīvajā teritorijā, tad bērna
piedzimšanas pabalstu piešķir:
 Par 1 (pirmo) un 2 (otro) bērnu ģimenē
200.00 euro
 Par 3 (trešo) bērnu ģimenē 300.00
euro;
 Par 4 (ceturto) bērnu ģimenē 400.00
euro;
 Par 5 (piekto) un par pārējiem
jaundzimušajiem 500.00 euro.

bērni ģimenē nedzīvo, tad pabalstu par trešo
vai ceturto vai piekto bērnu nepiešķir.

Ja ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir
saņēmusi citā Latvijas Republikas pašvaldībā,
tad bērna piedzimšanas pabalstu nepiešķir.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta
pārvaldē pie sociālā darbinieka.
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Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu,

Apbedīšanas
pabalsts

2018.

Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma
saņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā, sociālā darba speciālists pieņem
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pabalstu.
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir
vienam
mirušā
ģimenes
loceklim
(apgādniekam)
vai
personai,
kura
uzņēmusies veikt apbedīšanu, un, ja mirušā
persona bijusi deklarēta Ventspils novada
administratīvajā teritorijā.

Ja ģimenes loceklis vai persona, kura
uzņēmusies apbedīšanu, nav tiesīga saņemt
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(turpmāk-VSAA)
valsts
apbedīšanas
pabalstu, tad Sociālais dienests piešķir
pabalstu apbedīšanai valstī noteiktās
minimālās algas apmērā.

Ja ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura

Pabalstu apbedīšanai ir tiesības pieprasīt

uzņēmusies apbedīšanu, saņem Valsts sociālās

viena mēneša laikā no miršanas apliecības

apdrošināšanas

izdošanas dienas.

aģentūras

(turpmāk

VSAA)

izmaksātā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru
mazāku nekā valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas apjomā, tad Sociālais dienests sedz

Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā

starpību, kura radusies starp VSAA apbedīšanas

dzīvesvieta

pabalstu un pašvaldības noteikto pabalstu.

administratīvajā

bijusi

Ventspils

teritorijā

un

novada
kurai

nav

apgādnieku vai personas, kura uzņemtos
Pabalsta pieprasītājs, kurš uzņēmies veikt mirušās

apbedīšanu,

personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda

personas apbedīšanu un apbedī personu par

personu apliecinošus dokumentus un iesniedz izziņu

pašvaldības

no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un/vai

apbedīšanas pakalpojumus.

citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir
izmaksāts valsts apbedīšanas pabalsts, kā arī par
izmaksātās summas apmēru.

Sociālais

dienests

līdzekļiem,

organizē
apmaksājot

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Buklets ir informatīvs.
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

Veselības aprūpes
pabalsts

2018.

Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, Sociālajā
dienestā jāiesniedz:
Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības

 iesniegums;

Pabalstu piešķir:

sociālais

medicīnisko

 medicīnisko izdevumu apliecinošie dokumenti,

 trūcīgām ģimenēm/personām, pabalsta

speciālistu

tas ir, kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis,

apmērs gadā līdz EUR 35.00 (trīsdesmit

kuros norādīti personas dati.

pieci euro 00 centi) apmērā;

pabalsts

pakalpojumu
konsultācijām,
optisko

briļļu

daļēju

apmaksai

-

slimnīcas
iegādes

izdevumiem,

izdevumiem

un

 maznodrošinātām

medikamentu iegādes izdevumiem.

ģimenēm/personām,

pabalsta apmērs gadā līdz EUR 35.00
Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas,
bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, sociālā darba
speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts vienu reizi
kalendārajā gadā.

(trīsdesmit pieci euro 00 centi) apmērā;

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagasta pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Pabalsts aprūpei mājās
nodrošināšanai

Buklets ir informatīvs.
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā dienesta
speciālisti

2018.

Lai saņemtu pabalstu aprūpei mājās, klients norāda
Lai saņemtu veselības pabalstu aprūpes mājās
nodrošināšanai, Sociālajā dienestā jāiesniedz:
 iesniegums;
 ģimenes ārsta atzinums par veselības
stāvokli (veidlapa 027/).
Pēc
palīdzības
pieprasītāja
iesnieguma
saņemšanas, bet ne ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā, sociālā darba speciālists pieņem lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
pabalstu.
Pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai ir naudas
pabalsts pakalpojuma pieprasītājam, kurš
objektīvu apstākļu dēļ nevar saņemt aprūpes
mājās dienesta sniegtos pakalpojumus.

Pabalstu aprūpei mājās piešķir personai, kurai
saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu
personas individuālo vajadzību un resursu
novērtējumu ir konstatēta nepieciešamība pēc
sociālā pakalpojuma.

veidu un apjomu, kādā viņš pats vai viņa uzticības
persona nodrošinās aprūpi. Dienests noslēdz
vienošanos starp klientu un viņa uzticības personu
par klienta aprūpi.

Pabalsta aprūpei mājās apmērs ir EUR 30,00
(trīsdesmit euro 00 santīmi) mēnesī.

Pabalstu piešķir uz 6 (sešiem) mēnešiem. Persona
var atkārtoti pieprasīt pabalstu aprūpei mājās, ja tas
nepieciešams.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagastā pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Pabalsts politiski
represētām personām

Buklets ir informatīvs.
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

2018.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu politiski

Lai saņemtu pabalstu, persona Sociālajā dienestā

represētām personām ir reizi gadā un tā

uzrāda politiski represētās personas apliecību un

apmērs ir EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00

iesniedz iesniegumu.

centi) un to piešķir par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai.

Sociālais dienests pabalstu pārskaita uz personas
norādīto kontu vai izmaksā skaidrā naudā.

Pabalstu var pieprasīt no 1.oktobra līdz
31.novembrim.
Sociālais

dienests

sagatavo

pabalsta

saņēmēju sarakstu, pašvaldības datu reģistros
pārbauda pabalsta saņēmēja personas datus
un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagastā pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Vienreizējs dzīvokļa
pabalsts

Buklets ir informatīvs.
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

2018.

Dzīvokļa

pabalstu

personai,

kura

ir

pieprasīt

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, klients (īrnieks, ar

Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs un tiek

īpašnieks

kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieks)

piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, un tā

(tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, un ir

Sociālajā Dienestā iesniedz iesniegumu un tam

apmērs

rakstiski noslēgusi apsaimniekošanas vai

pievieno sekojošus dokumentus:

septiņdesmit pieci euro 00 centi).

dzīvojamās telpas īres līgumu, un dzīvoklis,

 spēkā esošu īres līguma kopiju (uzrādot

ir

tiesības
dzīvokļa

ir

EUR

175,00

(viens

simts

par kuru pieprasa pabalstu

oriģinālu) vai īpašuma apliecinošu dokumentu

Dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai),

Dzīvokļa pabalsta veidi:

(zemesgrāmata);

kura

 dzīvokļa

pabalsts

(mājsaimniecībai),

kura

daudzdzīvokļu

ar

mājā

daudzdzīvokļu

mājā

ģimenei

 iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo

dzīvo

maksājumu kvītis personām, kuras dzīvo

pārskaitīts

daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri;

apsaimniekotājam par pakalpojumiem.

centralizētu

ar

centralizētu siltumapgādi, ir netiešs un tiek
dzīvojamās

mājas

 apliecinājumu par kurināmā iegādi (maksājumu

siltumapgādi;
 dzīvokļa

dzīvo

pabalsts

ģimenei

kvīts vai izdevumu apliecinošs dokuments),

Dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai),

(mājsaimniecībai), kura dzīvo mājā ar

personām, kuras dzīvo mājā ar individuālo

kura dzīvo mājā ar individuālo apkuri,

individuālo apkuri, kurināmā iegādei.

apkuri.

kurināmā iegādei var tikt izmaksāts skaidrā

Dzīvokļa pabalstu var saņemt:

naudā vai ar pārskaitījumu klienta kontā, vai

 ģimene (persona), kurai ir piešķirts
trūcīgās ģimenes (personas) statuss;
 ģimene (persona), kurai ir piešķirts
maznodrošinātās
statuss;

ģimenes

(personas)

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja :

arī pakalpojumu sniedzējam.

 ir stājies spēkā tiesas spriedums par klienta
izlikšanu no dzīvojamās telpas;

Lēmumu par vienreizēja dzīvokļa pabalsta

 klientam pieder vai ir lietošanā divi vai vairāki
dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi;
 pēdējo

trīs

mēnešu

komunālie maksājumi.

laikā

nav

piešķiršanu Sociālais dienests pieņem 10
darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

maksāti

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagastā pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Pabalsts ēdināšanas
izdevumu segšanai
izglītības iestādē

Buklets satur ir informatīvs
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

2018.

Lai saņemtu pabalstu ēdināšanas izdevumu

Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai piešķir:

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek

segšanai izglītības iestādē, Sociālajā dienestā

 pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 līdz 6

piešķirts:

jāiesniedz iesniegums.

gadiem - brokastis un launagu;

 trūcīgo ģimeņu bērniem uz trūcīgās

 8.-12.klašu izglītojamajiem - brīvpusdienas.
Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai

 daudzbērnu ģimeņu bērniem uz kalendāro

piešķir Ventspils novada administratīvajā

gadu.

teritorijā deklarētiem:
 trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās
Ventspils novada izglītības iestādēs;
 daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās
Ventspils novada izglītības iestādēs;
 maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri
mācās
iestādēs

Ventspils

novada

izglītības

ģimenes statusa laika posmu;

Lēmumu

par

pabalstu

segšanai

izglītības

ēdināšanas

iestādē

Sociālais

izdevumu
dienests

pieņem 10 darba dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagastā pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Vienreizējs pabalsts
mācību piederumu
iegādei uzsākot jauno
mācību gadu
Buklets ir informatīvs
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

2018.

Lai saņemtu vienreizēju pabalstu mācību

Lēmumu

piederumu iegādei uzsākot jauno mācību

piederumu iegādei uzsākot jauno mācību gadu

Sociālajā

gadu,

dienestā

jāiesniedz

par

vienreizēju

pabalstu

mācību

Sociālais dienests pieņem 10 darba dienu laikā no

iesniegums.

iesnieguma saņemšanas.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību

Pabalsts tiek izmaksāts pēc mācību piederumu

piederumu iegādei uzsākot jauno mācību

iegādes, iesniedzot Dienestā pirkuma apliecinošos

gadu

dokumentus.

ir

bērniem,

Ventspils
kuri

novadā

mācās

deklarētiem

Ventspils

novada

izglītības iestādē:
 trūcīgo ģimeņu bērniem;
 daudzbērnu ģimeņu bērniem;
 1.klases izglītojamajiem;
 maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Pabalsta apmērs ir EUR 30.00 (trīsdesmit
euro 00 centi) katram bērnam.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagastā pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Maznodrošinātās
ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas
statuss

Buklets ir informatīvs
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

2018.

Ģimene
(persona)
atzīstama
par
maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru
ģimenes locekli nepārsniedz Ventspils
novada domes noteikto ienākumu līmeni.

Lai nokārtotu maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusu:
 jāvēršas pie sociālā darbinieka savā deklarētajā

dzīvesvietā;
Saskaņā ar 2018.gada 22.februāra Ventspils
 jāiesniedz rakstisks iesniegums un iztikas
novada domes saistošiem noteikumiem Nr.3
līdzekļu deklarācija ar tajā norādīto ziņu
“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu
apliecinošiem dokumentiem.
Ventspils novadā”,
par maznodrošinātu ģimeni (personu) atzīst
Lai aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju,
šādas ģimenes (personas):
 ģimene, ja tās vidējie ienākumi katram
jāiesniedz:
ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu
 konta izdruka par pēdējiem 3 mēnešiem;
laikā nepārsniedz 40 % no valstī noteiktās
 izziņa par ienākumiem no algota darba;
minimālās darba algas;
 citi ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem;
 atsevišķi dzīvojoša, nestrādājoša vecuma
pensijas saņēmējs vai persona ar
 skolniekiem un studentiem mācību iestādes
invaliditāti, ja tās vidējie ienākumi
izziņa;
mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
 atsevišķā dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka
nepārsniedz 65% no valsti noteiktās
minimālās mēneša darba algas.
sniegtais materiālais atbalsts;
Maznodrošinātā ģimenes /personas statusu
 īres līgums, ja persona mājokli īrē.
izvērtē līdzvērtīgi kā trūcīgās ģimenes /personas
statusam atbilstoši 30.03.2010. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”.

Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo
stāvokli izvērtē sociālā darba speciālists,
pamatojoties uz deklarācijā norādītajām
ziņām, un, ne vēlāk mēneša laikā pēc visu
dokumentu iesniegšanas dienas, pieņem
lēmumu par pieprasītāja atbilstību vai
neatbilstību
maznodrošinātās
ģimenes
(personas) statusam.
Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu
piešķir uz 6 mēnešiem, ja kaut viens no
pilngadīgiem
ģimenes
locekļiem
ir
darbspējīgā vecumā.
Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu
piešķir uz 12 mēnešiem, ja ģimenē nav
personas darbspējīgā vecumā vai arī ir
personas ar invaliditāti.
Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var
atkārtoti vērsties pašvaldībā ar lūgumu
noteikt tās atbilstību maznodrošinātās
ģimenes (personas) statusam.

Persona var iesniegt iesniegumu par
pabalsta nepieciešamību:
 atbilstoši savai dzīvesvietai pagastā pārvaldē
pie sociālā darbinieka.

Ūdens iela 15, Ventspils, LV 3601
Tālrunis: 63620510
e-pasts: soc.dienests@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv_Sociālais dienests

Buklets ir informatīvs
Konkrētāku informāciju Jums sniegs sociālā
dienesta speciālisti

PAR PABALSTIEM
PILNGADĪBU
SASNIEGUŠAJIEM
BĀREŅIEM UN BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS
PALIKUŠIEM BĒRNIEM

2018.

Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes ir tiesīgs
pieprasīt bārenis, par kuru ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmusi Ventspils novada
pašvaldības
iestāde
“Ventspils
novada
bāriņtiesa”.
Bārenim ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
 vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves
uzsākšanai;
 Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei;
 Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš
mācās vai studē izglītības iestādē;
 Dzīvokļa pabalsts

Vienreizējs pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai ir
divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā
un tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu
uz pabalsta pieprasītāja norādīto kontu kredītiestādē.
Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei ir 500.00 euro un tas tiek izmaksāts
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek noteikts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā bārenim ,

Lai saņemtu pabalstu Sociālajā Dienestā

kurš sekmīgi mācās vai studē. Pa balasta izmaksu

iesniedz iesniegumu un iesniedz

ikmēneša izdevumiem aptur studiju pārtraukuma

pabalsta

saņemšanai

attiecīgā

nepieciešamos

laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

dokumentus.
Pabalstu bārenis var saņemt līdz 24.gadu vecumam.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem
Dienests 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un
nepieciešamo dokumentu saņemšanas

Dzīvokļa pabalsta saņemšanai Dienestā
jāiesniedz:
 īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;
 ar
dzīvokļa
lietošanu
saistīto
maksājumu dokumentus (rēķini,
kvītis, maksājuma uzdevumi u.c.)
kopijas, uzrādot oriģinālus.

Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi līdz
25.datumam izmaksā dzīvojamās telpas
īpašniekam
vai
dzīvojamās
telpas
pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
sniedzējiem uz kontu kredītiestādē. Ja tas nav
iespējams, pabalstu izmaksā bārenim uz
kontu kredītiestādē.

