
Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

pašvaldībās 

 
                                                                                                    uz 15.01.2021. 

Nr. Pašvaldība Pabalsta apmērs 

 

1 2 3 

1. Rīgas pilsētas 

dome 

163,63 eiro kalendārajā gadā 

2. Daugavpils 

pilsētas dome 

130,00 eiro apmērā mēnesī  

3. Jelgavas 

pilsētas dome 

100,00 eiro  pabalsts apģērba iegādei apmērā katram 6 mēnešu periodam; 

150,00 eiro vienreizējs pabalstu mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu 

audžuģimenē 

 

4. Jēkabpils 

pilsētas 

pašvaldība 

40,00 eiro mēnesī 

5. Jūrmalas 

pilsētas dome 

150,00 eiro. ievietojot bērnu audžuģimenē, un turpmāk reizi 6 mēnešos 

 

6. Liepājas 

pilsētas dome 

līdz 220,00 eiro pabalsts bērna apģērba un apavu iegādei gadā 

līdz 80,00 eiro  pabalsts mīkstā inventāra iegādei gadā 

 

7. Rēzeknes 

pilsētas dome 

100,00 eiro mēnesī 

8. Valmieras 

pilsētas 

pašvaldība 

170,00 eiro kalendārajā gadā 

9. Ventspils 

pilsētas dome 
107,00 eiro reizi 12 mēnešu periodā 

 

10. Ādažu novada 

pašvaldība 
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā gadā 

(500,00 eiro) 

11. Aglonas 

novada 

pašvaldība 

līdz 200,00 eiro vienreizējs pabalsts, pamatojoties uz izdevumus 

attaisnojošiem dokumentiem. 

12. Aizkraukles 

novada 

pašvaldība 

vienreizējs pabalsts valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmērā 

(500,00 eiro) 

ikgadējs pabalsts ir 30% no valstī spēkā esošās minimālās darba algas 

apmēra (150,00 eiro)  

 

13. Aizputes 

novada 

pašvaldība 

215,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē   

14. Aknīstes 

novada 

pašvaldība 

115,00 eiro vienreizējs pabalsts 

 

 

15. Alojas novada 

pašvaldība 
45,00 eiro vienreizējs pabalsts 

 

16. Alsungas 

novada 

pašvaldība 

vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē, 50 % apmērā no valstī 

noteiktās minimālās mēnešalgas (500,00 eiro) 

 

17. Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

10% apmērā mēnesī no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (50,00 

eiro) 
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18. Amatas  

novada 

pašvaldība 

213, 43 eiro vienreizējs pabalsts, pēc bērna ievietošanas audžuģimenē, ja  

pašvaldība pieņēmusi pamatotu lēmumu  

19. Apes novada 

pašvaldība 

līdz 215,00 eiro vienreizējs pabalsts  

20. Auces novada 

pašvaldība 

50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra (250,00 eiro) 

vienreizējs pabalsts bērnu ievietojot audžuģimenē un reizi kalendārā gada 

laikā 

21. Babītes 

novada 

pašvaldība 

300,00 eiro mēnesī uzturam (258,00 eiro), apģērbam un mīkstā inventāra 

iegādei (42,00 eiro) 

22. Baldones 

novada 

pašvaldība 

25% no valstī noteiktās minimālās darba algas, izmaksājot katru mēnesi 

(125 eiro) 

23. Baltinavas 

novada 

pašvaldība  

20,00 eiro mēnesī; vienreizējs pabalsts 50% apmērā no Ministru kabineta 

noteiktās minimālās mēneša darba algas, bērnu ievietojot ģimenē (250,00 

eiro) 

24. Balvu novada 

pašvaldība 

45,00 eiro vienreizējs pabalsts  

25. Bauskas 

novada 

pašvaldība 

145,00 eiro vienreizējs pabalsts, atbilstoši bērna vecumam un vajadzībām 

26. Beverīnas 

novada 

pašvaldība 

285,00 eiro apmērā par katru audžuģimenē ievietoto bērnu 

27. Brocēnu 

novada 

pašvaldība 

75% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, 

bērnu ievietojot ģimenē un reizi kalendārajā gadā (375, 00 eiro) 

28. Burtnieku 

novada 

pašvaldība 

125,00 eiro kalendārajā gadā 

29. Carnikavas 

novada 

pašvaldība 

50 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas 

kalendārajā gadā (250,00 eiro) 

30. Cesvaines 

novada 

pašvaldība 

250,00 eiro gadā 

 

31. Cēsu novada 

pašvaldība 

līdz 110,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē, ja nav 

nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru 

Pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei no valstī 

noteiktās minimālās darba algas mēnesī:  

70% apmērā bāreņiem līdz 3 gadu vecumam; (350,00 eiro) 

60% apmērā bāreņiem no 4 līdz 14 gadu vecumam; (300,00 eiro) 

80% apmērā bāreņiem no 15 līdz 18 gadu vecumam un bērniem bāreņiem ar 

invaliditāti (400,00 eiro) 

 

32. Ciblas novada 

pašvaldība 

60,00 eiro ceturksnī 

33. Dagdas 

novada 

pašvaldība 

45,00 eiro mēnesī 

34. Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

142,29 eiro vienreizējs pabalsts  
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35. Dobeles 

novada 

pašvaldība 

200,00 eiro vienreizējs pabalsts, bērnu ievietojot audžuģimenē  

 

36. Dundagas 

novada 

pašvaldība 

250,00 eiro vienreizējs pabalsts 

 

37. Durbes 

novada 

pašvaldība  

100,00 eiro vienreizējs pabalsts, bērnu ievietojot audžuģimenē;  

100,00 eiro gadā apģērba, apavu, skolas piederumu un mācību līdzekļu 

iegādei 

 

38. Engures 

novada 

pašvaldība 

75,00 eiro vienreizējs pabalsts  

 

39. Ērgļu novada 

pašvaldība 
150,00 eiro vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei  

140,00 eiro pabalsts apģērba iegādei Ievietojot bērnu audžuģimenē 

tiek piešķirts pabalsts 70,00 eiro apmērā. Otru maksājumu 70,00 eiro 

izmaksā pēc sešiem mēnešiem. Pabalstu apģērba iegādei izmaksā 

katru gadu divās daļās, ik pēc sešiem mēnešiem 
 

40. Garkalnes 

novada 

pašvaldība 

25% apmērā no minimālās mēneša darba algas apmēra katru mēnesi (125 

eiro) 

41. Grobiņas 

novada 

pašvaldība 

135,00 eiro vienreizējs pabalsts; 50,00 eiro mēnesī 

 

42. Gulbenes 

novada 

pašvaldība 

līdz 284,57 eiro vienreizējs pabalsts apmērā.  

250,00 eiro mēnesī materiālās palīdzības pabalsts krīzes audžuģimenei  

 

43. Iecavas 

novada  

pašvaldība 

260,00 eiro apmērā, ne biežāk kā reizi 12 mēnešos 

44. Ikšķiles 

novada 

pašvaldība 

430,00 eiro gadā 

 

45. Ilūkstes 

novada 

pašvaldība 

ne vairāk kā 72 eiro vienu reizi gadā 

46. Inčukalna 

novada 

pašvaldība  

80,00 eiro  mēnesī  

 

47. Jaunjelgavas 

novada 

pašvaldība 

līdz 72,00  eiro reizi gadā atbilstoši bērna vajadzībām 

48. Jaunpiebalgas 

novada 

pašvaldība 

145,00 eiro vienreizējs pabalsts 

 
 

49. Jaunpils 

novada 

pašvaldība 

nepārsniedzot 200,00 eiro vienreizējs pabalsts atbilstoši bērna vajadzībām  

50. Jelgavas 

novada 

pašvaldība 

258,00 eiro gadā, no kuriem 129,00 eiro izmaksā piecu darba dienu bērna 

ievietošanas audžuģimenē,  bet sākot ar septīto ievietošanas mēnesi 21,50 

eiro mēnesī. 

51. 

 

 

Jēkabpils 

novada 

pašvaldība  

50,00 eiro mēnesī 
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52. Kandavas 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro 12 mēnešu periodā 

53. Kārsavas 

novada 

pašvaldība 

57,00 eiro mēnesī  

54. Kocēnu 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro gadā 

 

55. Kokneses 

novada 

pašvaldība 

100,00 eiro gadā 

 

56. Krāslavas 

novada 

pašvaldība 

80,00 eiro, ievietojot bērnu audžuģimenē un reizi 6 mēnešos  

 

57. Krimuldas 

novada 

pašvaldība 

100,00 eiro gadā, paredzēts bērna apģērba, mīkstā inventāra iegādei, 

medicīnas un citu speciālistu pakalpojumu apmaksai pēc maksājumu 

dokumentu iesniegšanas 

 

58. Krustpils 

novada 

pašvaldība 

25,00 eiro mēnesī  

 

59. Kuldīgas 

novada 

pašvaldība 

vienreizējs pabalsts 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 

(250,00 eiro) 

 

60. Ķeguma 

novada 

pašvaldība 

240,00 eiro gadā 

61. Ķekavas 

novada 

pašvaldība 

nepārsniedzot 160,00 eiro gadā bērna apģērba, apavu un gultas veļas iegādei;   

nepārsniedzot 115,00 eiro vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, 

bērnu ievietojot audžuģimenē 

 

62. Lielvārdes 

novada 

pašvaldība 

70,00 eiro mēnesī 

 

63. Līgatnes 

novada 

pašvaldība 

42,69 eiro mēnesī 

 

64. Limbažu 

novada 

pašvaldība 

350,00 eiro gadā 

65. Līvānu 

novada 

pašvaldība 

70,00 eiro mēnesī  

66. Lubānas 

novada 

pašvaldība 

nepārsniedzot 85,37 eiro,  izmaksā reizi 6 kalendārajos mēnešos 

 

67. Ludzas 

novada 

pašvaldība 

75,00 eiro vienreizējs pabalsts, bērnu ievietojot audžuģimenē 

68. 

 

 

Madonas 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro vienreizējs pabalsts 

 

 

69. 

 

 

Mazsalacas 

novada 

pašvaldība 

50,00 eiro mēnesī  
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70. Mālpils 

novada 

pašvaldība 

45,00 eiro mēnesī 

 

71. Mārupes 

novada dome 

60,00 eiro mēnesī  

72. Mērsraga 

novada 

pašvaldība 

ne vairāk kā 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra 

kalendārajā gadā (250,00 eiro) 

 

73. Naukšēnu 

novada 

pašvaldība 

350,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot audžuģimenē  

74. Neretas 

novada 

pašvaldība 

342,00 eiro gadā  

75. Nīcas novada 

pašvaldība 

25,00 eiro mēnesī 

76. Ogres novada 

pašvaldība 

nepārsniegt 200,00 eiro gadā 

77. Olaines 

novada 

pašvaldība 

200 eiro gadā  

78. Ozolnieku 

novada 

pašvaldība 

143,00 eiro reizi 12 mēnešu periodā  

79. Pārgaujas 

novada 

pašvaldība 

200,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē   

80. Pāvilostas 

novada 

pašvaldība 

50% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas (250,00 eiro) 

 

81. Pļaviņu 

novada 

pašvaldība 

200,00 eiro gadā 

82. Preiļu novada 

pašvaldība 

250,00 eiro vienreizējs pabalsts, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem 

dokumentiem 

83. Priekules 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro vienreizējs pabalsts  

84. Priekuļu 

novada 

pašvaldība 

300,00 eiro kalendārajā gadā, izmaksājot divās daļās – bērnu ievietojot 

audžuģimenē un  reizi 6 mēnešu periodā 

85. Raunas 

novada 

pašvaldība 

115,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē 

 

86. Rēzeknes 

novada 

pašvaldība 

256,00 eiro gadā, no kuriem 128,00 eiro izmaksā 10 darba dienu laikā no 

bērna ievietošanas, bet, sākot ar septīto ievietošanas mēnesi, 21,00 eiro 

mēnesī 

87. Riebiņu 

novada 

pašvaldība 

256,00 eiro gadā, no kuriem 128,00 eiro izmaksā 10 darba dienu laikā no 

bērna ievietošanas, bet, sākot ar septīto ievietošanas mēnesi, 21,00 eiro 

mēnesī 

88. 

 

 

 

 

Rojas novada 

pašvaldība 

 

 

 

vienreizējs pabalsts 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, 

bērnu ievietojot audžuģimenē (250,00 eiro) 

līdz 250,00 eiro reizi gadā, iesniedzot pirkumu apliecinošus dokumentus 
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89. Ropažu 

novada 

pašvaldība 

50% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas pēc bērna ievietošanas 

audžuģimenē (250,00 eiro) 

 

90. Rucavas 

novada 

pašvaldība 

142,00 eiro mīkstā inventāra iegādei gadā  

91. Rugāju 

novada 

pašvaldība 

171,00 eiro vienreizējs pabalsts, noslēdzot līgumu ar audžuģimeni  

20,00 eiro mēnesī 

92. Rūjienas 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro gadā 

93. Rundāles 

novada 

pašvaldība 

ne vairāk kā 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra 

gadā (250 eiro) 

94. Salacgrīvas 

novada 

pašvaldība 

45,00 eiro mēnesī 

95. Salas novada 

pašvaldība 

214,00 eiro gadā apģērba, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

96. Salaspils 

novada 

pašvaldība 

ne vairāk kā 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 

ne biežāk kā divas reizes gadā pēc iesnieguma un attaisnojošu dokumentu 

iesniegšanas bērna apģērba un apavu iegādei (250,00 eiro) 

ne vairāk kā 30 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 

ne biežāk kā vienu reizi trijos gados mīkstā inventāra iegādei: spilvena, 

segas, matrača iegādei (150,00 eiro) 

ne vairāk kā 20% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas 

gadā divu gultas veļas komplektu un dvieļu iegādei (100,00 eiro) 

 

97. Saldus 

novada 

pašvaldība 

vienreizējs pabalsts 35% no valstī noteiktās minimālās darba algas, 

noslēdzot līgumu ar audžuģimeni (175 eiro) 

98. Saulkrastu 

novada 

pašvaldība 

145,00 eiro vienreizējs pabalsts 

99. Sējas novada 

pašvaldība 

100,00 eiro gadā 

100. Siguldas 

novada 

pašvaldība 

vienreizējs pabalsts trīs valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu 

apmērā 327,00 eiro (109,00x3) 

101. Skrīveru 

novada 

pašvaldība 

100,00 eiro gadā 

102. Skrundas 

novada 

pašvaldība 

100,00 eiro vienreizējs pabalsts  

103. Smiltenes 

novada 

pašvaldība 

200,00 eiro vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei, ievietojot bērnu 

audžuģimenē. 

līdz100,00 eiro  pabalsts apģērba un apavu iegādei gadā  

līdz 50,00 eiro  pabalsts mīkstā inventāra iegādei gadā 

104. Stopiņu 

novada 

pašvaldība 

214,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē 

 

105. Strenču 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro vienreizējs pabalsts  
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106. Talsu novada 

pašvaldība 
vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās darba algas valstī apmērā (500 

eiro) 

300,00 eiro gadā, pabalstu izmaksājot divas reizes gadā (janvārī un jūlijā) 

107. Tērvetes 

novada 

pašvaldība 

75,00 eiro gadā 

108. Tukuma 

novada 

pašvaldība 

45,00 eiro vienreizējais pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē – pabalsta 

apmēru nosaka atbilstīgi bērna vajadzībām 

109. Vaiņodes 

novada 

pašvaldība 

50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas gadā (250 eiro) 

 

 

110. Valkas 

novada 

pašvaldība 

300,00 eiro vienreizējais pabalsts 

150,00 eiro, ja bērns vienā audžuģimenē ir pavadījis 5 gadus un turpina tur 

atrasties, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu  

111. Varakļānu 

novada 

pašvaldība 

40,00 eiro mēnesī 

112. Vārkavas 

novada 

pašvaldība 

35,00 eiro mēnesī  

 

113. Vecpiebalgas 

novada 

pašvaldība 

7,11 eiro mēnesī 

114. Vecumnieku 

novada 

pašvaldība 

Vienreizējs pabalsts 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas (250 

eiro) 

115. Ventspils 

novada 

pašvaldība 

100,00 eiro gadā 

116. Viesītes 

novada 

pašvaldība 

150,00 eiro vienreizējs pabalsts, ievietojot audžuģimenē, ņemot vērā bērna 

konkrētās vajadzības 

117. Viļakas 

novada 

pašvaldība 

200,00 eiro vienreizējs pabalsts 

118. Viļānu 

novada 

pašvaldība 

līdz 160,00 eiro reizi pusgadā  

119. Zilupes 

novada 

pašvaldība 

75,00 eiro, ievietojot audžuģimenē 

 

 

 


