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LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA DOME  
Reģ.Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils , LV-3601, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv, 

www.ventspilsnovads.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2014.gada 12.jūnijs                                                                                            9 

                                   Nr.  ____________                         

(protokols Nr.30, 4.§) 

__________________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: 25.09.2014. Saistošie noteikumi Nr. 14 (sēdes protokols Nr.37, 6.§); 

                        28.08.2015. Saistošie noteikumi Nr. 7 (sēdes protokols Nr.58, 9.§); 

                       25.02.2016. Saistošie noteikumi Nr. 4 (sēdes protokols Nr.68, 7.§); 

                        17.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 8 (sēdes protokols Nr.69, 10.§); 

                      26.01.2017. Saistošie noteikumi Nr. 3 (sēdes protokols Nr.89, 8.§); 

                     14.06.2018. Saistošie noteikumi Nr.10 (sēdes protokols Nr.24, 2.§); 

                     30.08.2018. Saistošie noteikumi Nr.11 (sēdes protokols Nr.29, 4.§); 

___________________________________________________________________________ 

 

                       PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM 

 

                                                 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

                                                43.panta trešo daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka Ventspils novada pašvaldības pabalstu 

veidus un apmēru un piešķiršanas kārtību, kā arī to personu loku, kurām ir tiesības saņemt 

noteikumos minētos pabalstus.  

2. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu 

pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

3. Pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei (personai), turpmāk – pabalsta pieprasītājs, kuras 

deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Ventspils novada administratīvā teritorijā.  

3.
1 

Noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni tiek uzskatīta arī ģimene, kurā kāds no pilngadību 

sasniegušiem bērniem turpina mācības vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai 

augstskolā pilna laika studiju programmā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai tā atteikumu piešķirt pieņem Ventspils novada 

Sociālais dienests, turpmāk - Sociālais dienests. 

II. Pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi 

5. Pašvaldības pabalstu veidi:  
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5.1. apbedīšanas pabalsts; 

5.2. pabalsts mācību piederumu iegādei; 

5.3. pabalsts politiski represētām personām; 

5.4. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;  

5.5. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē; 

5.6. dzīvokļa pabalsts; 

    (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

5.7. pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai. 

    (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

6. Pašvaldības pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo 

stāvokli. 

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

personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu, izņemot 

5.3.apakšpunktā minētajā gadījumā. 

8. Saņemot iesniegumu Sociālais dienests pārbauda pabalsta pieprasītāja tiesības saņemt 

pabalstu izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus. 

9. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā var 

izmaksā skaidrā naudā.  

10. Šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minēto pabalstu Sociālais dienests pārskaita pakalpojuma 

sniedzēja kredītiestādes kontā. 

III. Pabalsts apbedīšanai 

11. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir vienam mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) 

vai personai, kura uzņēmusies veikt apbedīšanu, un ja mirusī persona savu dzīvesvietu bija 

deklarējusi Ventspils novada administratīvā teritorijā.  

12. Ja ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu nav tiesīga 

saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras valsts apbedīšanas pabalstu, tad Sociālais 

dienests piešķir pabalstu apbedīšanai valstī noteiktās minimālās algas apmērā.  

13. Ja pabalsta pieprasītājs, kurš uzņēmusies mirušā ģimenes locekļa (apgādnieka) apbedīšanu, 

saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) izmaksātā valsts 

apbedīšanas pabalsta apmēru mazāku nekā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 

apjomā, tad Sociālais dienests sedz starpību, kura radusies starp VSAA apbedīšanas pabalstu 

un pašvaldības noteikto pabalstu.  

14. Pabalsta pieprasītājs, kurš uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, papildus 7.punktā 

noteiktajam iesniedz izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.  

15. Pabalstu apbedīšanai ir tiesības pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības 

izdošanas dienas.  

16. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta bijusi Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, 

Sociālais dienests organizē personas apbedīšanu un apbedī personu par pašvaldības 

līdzekļiem, apmaksājot apbedīšanas pakalpojumus. 

16
.1

 Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes 

pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs 
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personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Ventspils novada administratīvajā teritorijā. 

        (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

IV. Pabalsts mācību piederumu iegādei  

17. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei sākoties mācību gadam ir Ventspils 

novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kuri mācās Ventspils novada 

vispārējā izglītības iestādē un ir: 

17.1. 1.klases izglītojamie; 

17.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem; 

17.2.1. 5-6 gadīgo vecuma izglītojamajiem; 

17.2.2. 2-9.klašu izglītojamajiem; 

17.2.3. 10-12.klašu izglītojamajiem. 

               (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.08.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.7) 

17.3. Izslēgts. 

  (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.14; ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 26.01.2017. Saistošajiem noteikumiem Nr.3) 

 

17.4. trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību. 

         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

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

19. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā 

gada 1.jūlija līdz 30.septembrim. 

19
.2

 Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu. 

         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

V. Pabalsts politiski represētām personām  

20. Tiesības saņemt pabalstu politiski represētām personām ir reizi gadā un tā apmērs ir 30.00 

euro (trīsdesmit euro 00 centi) un to piešķir uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.  

21. Sociālais dienests sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu, pašvaldības datu reģistros pārbauda 

pabalsta saņēmēja personas datus un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.  

VI. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā 

22. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 200.00 euro (divi simti euro 00 centi) apmērā par 

katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu 

deklarējis Ventspils novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir deklarēts Ventspils 

novada administratīvajā teritorijā. 

22.
1 

Ja vienam jaundzimušā bērna vecākam deklarētā pamata dzīvesvieta ir Ventspils novada 

administratīvā teritorija un viņa nepilngadīgie bērni arī deklarēti Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā, tad pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir: 

22.
1
1. par 3 (trešo) jaundzimušo bērnu ģimenē 300 euro; 

22.
1 

2. par 4 ( ceturto) jaundzimušo bērnu ģimenē 400 euro; 
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22.
1
3. par 5 (piekto) un pārējiem jaundzimušajiem bērniem ģimenē 500 euro. 

      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.4; ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 26.01.2017. Saistošajiem noteikumiem Nr.3) 

23. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna 

piedzimšanas, sākot ar 2016.gada 1.janvāri.  

       (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

24. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir: 

24.1. ja bērna vecākiem atņemtas aprūpes tiesības un bērns saņem ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ievietots 

audžuģimenē; 

    (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

24.2. ja bērna vecākiem uz iepriekš dzimušiem bērniem atņemtas bērna aprūpes tiesības un 

bērns saņem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē, tad 22.
1
1., 22.

.1
2. un 22.

1
3.apakšpunktā 

minēto pabalstu nepiešķir; 

     (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

24.3. ģimene bērna piedzimšanas pabalstu ir saņēmusi citā Latvijas Republikas pašvaldībā. 

      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.4) 

 

VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē 

25. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai ir Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā deklarētiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Ventspils 

novada vispārējās izglītības iestādē: 

25.1. pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem - brokastis un launagu; 

25.2. 8-12.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas; 

25.3. Izslēgts; 

25.4. Izslēgts. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.14); 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.8) 

25.
2.

 Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē tiek piešķirts skaitot no 

dienas, kad Sociālais dienests pieņēmis lēmumu par tā piešķiršanu. Pabalsts ēdināšanas 

izdevumu apmaksai piešķir 25.1.apakšpunktā minētajiem bērniem uz kalendāro gadu, 

25.2.apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem uz mācību gadu. 

         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.14); 

         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.8) 

 

VII.
1
 Dzīvokļa pabalsts 

 

25.
3
 Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vientuļajam vecuma pensiju saņēmējam, kuram nav 

likumīgo apgādnieku, un kura vecuma pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo 

mēneša darba algu. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 125.00 euro. Dzīvokļa 
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pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē vai skaidrā naudā, vai pakalpojumu sniedzējam. 
         (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

 

VII.² Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai 

 

25.
4
 Tiesības saņemt pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai vienam 

mājoklim ir vecuma pensijas saņēmējam un personai, kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir 

Ventspils novada administratīvā teritorija ne mazāk kā 10 gadus, kas ir attiecīgā nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai valdītājs. Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma 

ierīkošanai ir vienreizējs un tas ir 100% apmērā izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 600,00 

euro. Pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai izmaksā ar 

pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. 
 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.10; ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 30.08.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

 

25.
5
 Lai saņemtu pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai, pabalsta 

pieprasītajam jāiesniedz līguma kopija par elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanu, 

uzrādot oriģinālu. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

 

VIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

26. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvā 

aktu strīdu komisijā.  

27. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvā rajona tiesā.  

IX. Noslēguma jautājumi 

28. Noteikumi stājās spēkā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.  

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2011.gada 12.maija Ventspils novada 

domes saistošie noteikumi Nr.13 „Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”. 

 

  

Domes priekšsēdētājs            A. MUCENIEKS  

 


