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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2018.gada  22.februārī Nr.  7                       

 (protokols Nr.17, 10.§) 

(precizēti 14.06.2018., protokols Nr.24, 1.§) 

__________________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: 25.03.2021. Saistošie noteikumi Nr. 5 (sēdes protokols Nr.81, 3.§) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un  bez vecāku  

gādības palikušiem bērniem 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.² panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta  15.11.2005.noteikumu 

Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas” 27.,30.,31.un 31.1 punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk -Noteikumi) nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas 

un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam (turpmāk-bārenis) pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas. 

2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs pieprasīt bārenis, par kura 

ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Ventspils novada pašvaldības iestāde 

„Ventspils novada bāriņtiesa” (turpmāk –Bāriņtiesa).  

3. Bārenim šo Noteikumu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šādus pabalstus: 

3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai; 

3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 

3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē; 

3.4. dzīvokļa pabalstu. 

4. Lai saņemtu šajos Noteikumos minēto pabalstu, tā pieprasītājs Ventspils novada 

pašvaldības iestādē „Ventspils novada Sociālais dienests” (turpmāk-Dienests) iesniedz 
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iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos 

dokumentus, kas minēti Noteikumos un nav Dienesta rīcībā.  

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Dienests par to rakstiski informējot pabalsta 

pieprasītāju.  

 

II. Vienreizējs pabalsts patstāvīga dzīves uzsākšanai 

6. Vienreizēju pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai Dienests izmaksā bārenim pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanas. 

7. Vienreizēju pabalstu pastāvīgās dzīves uzsākšanai izmaksā skaidrā naudā vai ar 

pārskaitījumu, un tā apmērs ir 218.00 euro, un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 

327.00 euro.  

        (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2021. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

8. Vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Dienests izmaksā 

bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas. 

9. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 

euro un tas tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja 

norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. 

        (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2021. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē 

10. Pabalsts ikmēneša izdevumiem Dienests izmaksā katru mēnesi bārenim kurš: 

10.1. mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas tiesīga izsniegt valsts 

atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos 

normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu; 

10.2. studē augstskolā vai koledža, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un 

saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību 

sekmīgi apgūst studiju programmu.  

                  (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2021. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem ir 109.00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 

163.00 euro  

         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2021. Saistošajiem noteikumiem Nr.5) 

12. Pabalsta izmaksu ikmēneša izdevumiem aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja 

studijas tiek atsāktas. 

13. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pilngadību sasniegušam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu. 

14. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norēķinu 

kontu kredītiestādē ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.  



V. Dzīvokļa pabalsts 

15. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir pilngadību sasniegušam bārenim, pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanas. 

16. Dzīvokļa pabalstu apmēru mēnesī aprēķina pamatojoties uz noteikumu 18.2.apakšpunktā 

minētajiem dokumentiem.  

17. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts saskaņa ar Noteikumu pielikumu.  

18. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz: 

18.1. īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu; 

18.2. ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentus (rēķini, kvītis, maksājuma 

uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus. 

19. 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. 

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

20. Dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko 

rīcību var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā (Skolas 

iela 4, Ventspils, LV 3601). 

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

vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

Ventspils novada domes 

2018.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7  

„Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem  

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” 

 

Dzīvokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēra aprēķins 

 

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu tiek noteikti sekojoši normatīvie izdevumi mēnesī īrētai dzīvojamai 

telpai dzīvoklī vai mājā līdz 

30 m2 platībā 1 personai:   
 

  
  

Pabalsta apmērs EUR mēnesī 

Nr.p.k. Izdevumi, kuru segšanai paredzēts pabalsts 

Apkures 

sezonā (no 

oktobra līdz 

aprīlim) 

Atlikušajā 

gada periodā 

        

1. 
Par dzīvojamās telpas lietošanu (Īres maksa) vidēji 

0,34 euro par 1m2 
10.20 10.20 

2. 
Par dzīvojamās telpas lietošanu (Īres maksas 

apsaimniekošanas daļa) vidēji 0,22 euro par 1m2 
6.60 6.60 

3. Gāzes balona iegāde (27l) 14,00 euro uz 6 mēnešiem 2.33 2.33 

4. 
Elektroenerģija līdz 100kWh mēnesī (100kWh x 

0,1782 euro) 
17.82 17.82 

5. 
Par siltumenerģijas nodrošināšanu vidēji 1,47 euro 

(t.sk. 12%PVN) par 1m2 
44.10  - 

6. 
Par aukstā ūdens pakalpojumu līdz 2m3 mēnesī 

(vidēji 0,94 euro (t.sk. 21%PVN) x 2m3) 
1.88 1.88 

7. 
Par Kanalizācijas pakalpojumiem līdz 2m3 mēnesī 

(vidēji 1,35 euro (t.sk. 21%PVN) x 2m3) 
2.70 2.70 

8. 
Par siltā ūdens uzsildīšana pakalpojumu līdz 1m3 

mēnesī (vidēji 3,50 euro (t.sk. 12%PVN) x 1m3) 
3.50 3.50 

9. 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana līdz 0.24m3 x 

14,06 euro (t.sk. 21%PVN)  
3.37 3.37 

KOPĀ:   92.50 48.40 
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