
Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm:  

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no ienākumu līmeņa 

Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai 

Mājokļa pabalsta apmērs daudzbērnu ģimenēm tiek noteikts, ņemot vērā bērnu skaitu ģimenē: 

1. ar desmit bērniem – 90 % apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta 
apmēram nepārsniedzot EUR 1,92 par 1 m

2
, 

2. ar deviņiem bērniem – 80% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta 
apmēram nepārsniedzot EUR 1,71 par 1 m

2
, 

3. ar astoņiem bērniem  – 70% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta 
apmēram nepārsniedzot EUR 1,49 par 1 m

2
,  

4. ar sešiem vai septiņiem bērniem – 60% apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta apmēram 
nepārsniedzot EUR 1,28 par 1 m

2
,  

5. ar pieciem bērniem  – 50 % apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta 
apmēram nepārsniedzot EUR 1,07 par 1 m

2
,  

6. ar četriem bērniem  – 45 % apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta 
apmēram nepārsniedzot EUR 0,97 par 1 m

2
,  

7. ar trīs bērniem  – 40 % apmērā no mājokļa ikmēneša īres maksas, pabalsta 
apmēram nepārsniedzot EUR 0,85 par 1 m

2
.  

Papildu informācijai skatīt šeit.  

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums, kurā var iesaistīties Ventspils pilsētas skolēni 
vecumā no 13 līdz 14 gadiem no daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā 
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tās turpina mācības 
klātienē vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils.  

Iespēja bez maksas sagaidīt jaundzimušos labiekārtotā palātā 

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ietilpstošā Ventspils slimnīca turpina īstenot mātēm un 
bērniem draudzīgas vides programmu. Tās ietvaros slimnīcas Dzemdību nodaļā ģimenēm, kurās 
jau aug vismaz divi bērniņi, piedāvā iespēju nākamo bērniņu sagaidīt paaugstināta komforta palātā 
bez maksas. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

* Skatīt: Dzemdību nodaļa. 

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide daudzbērnu ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem  par 
dzīvojamo māju un zemi  50% no aprēķinātās nodokļa  summas, bet ne vairāk par 427 EUR. 
Par bērniem nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanai tiek uzskatīti bērni līdz 24 gadiem, ja tie 
turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika 
klātienes studējošie augstskolā. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu piešķir šādā apmērā: 

1. EUR 210,00 par katru jaundzimušo: 

1.1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un 
pabalsta pieprasīšanas dienā; 

1.2. ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, kura dzīvesvieta ir 
deklarēta Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un pabalsta pieprasīšanas dienā; 

1.3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un 
pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks ir miris; 

1.4. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētā bērna piedzimšanas dienā un 
pabalsta pieprasīšanas dienā, bet otrs bērna vecāks dzīvesvietu deklarē Ventspils pilsētā līdz pabalsta 
pieprasīšanas dienai. 

2. EUR 105,00 par katru jaundzimušo – ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu 

Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērniņa piedzimšanas brīdī. 

Papildu informācijai skatīt šeit * Skatīt: 7.12. Bērna piedzimšanas pabalsts 

http://likumi.lv/doc.php?id=250984
http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/nodalas.html
http://likumi.lv/doc.php?id=209082
http://m.likumi.lv/doc.php?id=245445


Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm:  

Pabalstu bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu ir tiesības saņemt: 

par bērnu vecumā līdz trīs gadiem, ja bērna un vismaz viena no viņa vecākiem vai aizbildņa 
dzīvesvieta vakcinācijas dienā deklarēta Ventspils pilsētā. 

Pabalsts tiek noteikts 100% apmērā no maksas par vakcīnu pret ērču encefalītu SIA 
“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspilī. 

Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", kur: 

1. jāiesniedz ģimenes ārsta nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u), ne vecāks par septiņām kalendāra dienām, kurā 
ietvertas sekojošas ziņas: 

1.1. atzīme, ka bērnam nav alerģijas pret olbaltumvielām; 

1.2. bērns ir somatiski vesels; 

1.3. apliecinājums, ka pēdējo divu mēnešu laikā bērnam nav veikta jebkāda veida profilaktiskā    
vakcinācija; 

2. jāuzrāda bērna potēšanas pase, kurā tiek izdarīta atzīme par veikto vakcināciju; 

3. jāiesniedz dokuments, kurā norādīta bērna un viena no viņa vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta 
Ventspils pilsētā. 

Pēc visu dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas, SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 
nodrošina bezmaksas vakcīnu pret ērču encefalītu un veic vakcināciju. 

Papildu informāciju skatīt šeit. * Skatīt: 7.19.1 Pabalsts bērnu vakcinācijai pret ērču encefalītu 

Atlaide mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils pilsētā 
deklarētajām personām: 
  50% apmērā daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem; 

  90 % apmērā daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), ja ģimenē ir 6 un vairāk bērni.  

Informācijai:  

Pirmskolas vecuma bērni vecumā līdz 3 gadiem pilsētas nozīmes maršrutu autobusos var braukt 
bez maksas. 

Pirmskolas vecuma bērni vecumā no 4 – 7 gadiem (ieskaitot) par braucienu jebkurā pilsētas 
sabiedriskā transporta maršrutā maksājot fiksētu maksu EUR 0,07, iegādājoties vienreizēju 
braukšanas biļeti.  

Skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem ir iespēja iegādāties mēnešbiļetes ar 
75% atlaidi, bet studentiem – ar 50% atlaidi. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Ģimenes biļetes Ventspils izklaides un atpūtas vietās: 

1. Piedzīvojumu parkā 
2. Ūdens piedzīvojumu parkā 
3. Jaunrades namā un planetārijā 
4. Piejūras brīvdabas muzejā 
5. Braucienam ar Mazbānīti 
6. Amatu mājā 
7. H.Dorbes memoriālajā muzejā 
8. Livonijas ordeņa pilī 
9. Braucienam ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” 
10. Kurzemes democentrā 
11. Kinoteātrī “Kino Rio” 
12. Briežu dārzā 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 

Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm Mātes dienā 15 EUR apmērā par katru bērnu. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

* Skatīt: 7.23. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai 

Pabalsts siltumenerģijas daļējai kompensēšanai: 

 55% trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm; 

 60% apmērā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar 3-5 bērniem; 

 100% apmērā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar 6 un vairāk bērniem. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

https://likumi.lv/doc.php?id=245445
https://m.likumi.lv/doc.php?id=254839
http://www.visitventspils.com/lv/ko-darit-ventspili/1033/?category=25
http://likumi.lv/doc.php?id=245445
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus/1109-dzivokla-pabalsts-siltumenergijas-paterina-dalejai-kompensesanai-un-pabalsts-kurinama-iegadei


Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm:  

Pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
daļējai kompensēšanai 50% apmērā no mēneša maksas  

Papildus informācijai skatīt šeit. 

Pabalsts ūdens skaitītāju uzstādīšanas/nomaiņas izdevumu kompensēšanai 

 trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 50% apmērā. 

 trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm – 80% apmērā. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Pabalsts skolēnu brīvpusdienām: 

 skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri mācās vispārizglītojošās skolās 
Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā; 

 skolēnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē 

Maksa par ēdināšanas izdevumiem tiek segta sekojošā apmērā: 

 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu specializētās grupiņas, ēdināšanas izdevumi tiek segti 100% apmērā; 

 bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumi segšanai 50% apmērā; 

 bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuri apmeklē Ventspils pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu vispārējās grupiņas, ēdināšanas izdevumi tiek segti 25% apmērā; 

 bērnam, kura ģimene nonākusi krīzes situācijā, ēdināšanas izdevumi tiek segti 25% apmērā. 

Papildus informācijai skatīt šeit. 

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm EUR 
30,00 apmērā par katru bērnu 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Pabalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas 
vidusskolas 1. - 9.klasē 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm 

Pabalsts talantīgo trūcīgo un maznodrošināto jauniešu izglītībai 

Pabalstu var saņemt jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri turpina mācīties 
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē un atbilst šādiem 
nosacījumiem: 

 jaunieša pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā; 

 jaunietis ir vecumā no 15 - 25 gadiem; 

 jaunietis mācās profesionālās vidējās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē pilna laika 

studijās; 

 jaunieša vidējā aritmētiskā atzīme semestrī vai vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 

ballēm. 

Katra semestra pabalsta apmērs ir atkarīgs no jaunieša sekmēm, kāda līmeņa izglītības iestādē 

jaunietis mācās, kā arī no tā, vai izglītību iegūst mācību iestādē, kas atrodas Ventspilī vai citā 

administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, minimālais pabalsts semestrī ir 356 eiro 

apmērā, bet maksimālais – 846 eiro apmērā. 

Papildu informācijai skatīt šeit. 

Pabalsts vispārizglītojošo skolu absolventiem 

Vienreizēju pabalstu vispārizglītojošo skolu 9. un 12. klašu absolventi uz izlaidumu var saņemt 
bērni no trūcīgām un  maznodrošinātām ģimenēm EUR 36,00 apmērā;  

Papildu informācijai skatīt šeit. 

 

 

http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus/1113-dzivokla-pabalsts-udens-un-kanalizacijas-pakalpojumu-dalejai-kompensesanai
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus/1113-dzivokla-pabalsts-udens-un-kanalizacijas-pakalpojumu-dalejai-kompensesanai
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus/1123-pabalsts-skolenu-brivpusdienam
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/4986-pabalsts-bernu-edinasanai-pirmsskolas-izglitibas-iestades
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/4981-pabalsts-macibu-lidzeklu-iegadei
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/visi_pakalpojumi/3763-pabalsts-macibu-maksas-segsanai-ventspils-muzikas-vidusskola
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/skatit_visus_pakalpojumus/1122-ventspils-pasvaldibas-pabalsts-talantigo-trucigo-un-maznodrosinato-jauniesu-izglitibai
http://www.ventspils.lv/lat/pakalpojumi/kategorijas/socialie_pakalpojumi/4984-pabalsts-visparizglitojoso-skolu-absolventiem

