
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu iespējas pagastu pārvaldēs 

Ventspils novada iedzīvotāji pie sociālā darba speciālistiem pagastu pārvaldēs var griezties šādos 

jautājumos:  

1. Par ģimernes personas atzīšanu par trūcīgu; iegūt informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un 

ienākumu līmeni trūcīgās ģimenes vai personas statusa piešķiršanai.  

2. Par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un to piešķiršanas noteikumiem , kurus izmaksā Ventspils 

novada pašvaldība:  

2.1. GMI pabalsts  - garantētais minimālais ienākumu līmenis; 

2.2. dzīvokļa pabalsts – daļejai apkures maksājumu un kurināmā iegādes segšanai; 

2.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 

2.4. pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis 

pilngadību; 

2.5. pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai;  

2.6. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai. vispārizglītojošās skolās  

3. Pašvaldības pabalsti neizvērtējot personas ienākumus: 

3.1. Vienreizējs pabalsts apbedīšanai; 

3.2. vienreizējs pabalsts skolas piederumu iegādei bērniem uzsākot mācības 1. klasē; 

3.3. vienreizējs pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās; 

3.4. vienreizējs pabalsts 100 gadu jubilejā;  

3.5. vienreizējs pabalsts politiski represētām personām; 

3.6. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts. 

4. Par izziņām atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpei ar 100% un 50% atlaidi , ja ienākumi ir zem 

120 un 150 latiem mēnesī uz vienu ģimenes locekli vai personu.  

5. Par sociālo pakalpojumu saņemšnas jautājumiem; 

5.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; 

5.2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā  bērniem – bērnu nams „ Stikli”  

5.3. Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā – aprūpe mājās Užavas pagastā un Ugāles pagastā;  

5.4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem , kuri cietuši no prettiesikām darbībām – 

psihologa konsultācijas, krīzes centrs; 

5.5. Valsts finansētās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšana :  

5.5.1. personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz 62 gadiem); 

5.5.2. politiski represētām personām; 



5.5.3. Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un ČAES 

avārijas rezultātā cietušām personas līdz 18 gadu vecumam; 

5.5.4. personas ar prognozējamo invaliditāti darbaspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un 

darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ( turpmāk-komisija) apstiprinātajiem 

personas individuālajam plānam ir nepieciešama saņemt pakalpojumus un personas 

funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem.  

 

 


