
Pašvaldības, kuras veica grozījumus saistošajos noteikumos par 

sociālajām garantijām jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un daļēji 

izpildīja tiesībsarga rekomendācijas pārbaudes lietā Nr. 2018 – 35-23D: 

 

Ozolnieku novada dome – 2019. gadā palielināja vienreizēju pabalstu 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai, nosakot, ka tas tiek piešķirts 4 (četru) valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā un pabalstu ikmēneša izdevumiem – 

2(divu) valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Iepriekš minētie pabalsti 

tika izmaksāti MK noteiktajā minimālajā apmērā. Saistošajos noteikumos 

pašvaldība arī noteica, ka pabalsti tiek izmaksāti personai ar invaliditāti,  ņemot 

vērā diferencēto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas noteikts 

personai ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš bērnības. 

Rīgas pašvaldība – 18.12.2019. pieņemti jaunie saistošie noteikumi, ar kuriem 

tika palielināts pabalsts mīkstā inventāra un sadzīves priekšmetu iegādei līdz 430 

euro līdzšinējo 249,71 euro vietā. Tika pārskatīti normatīvi dzīvokļa pabalsta 

aprēķināšanai – mājoklim ar kopējo platību līdz 32 m2  izdevumi par īres maksu 

ir  8 eiro par 1 m2, līdz šim bija 4,27 eiro par 1 m2 

Aglonas novada pašvaldība – palielināja vienreizēju pabalstu pastāvīgas dzīves 

uzsākšanai no 128,06 uz 200 eiro un pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei no 249,71 uz 300 eiro. Noteica noteikumos pabalstu apmērus, 

ņemot vērā diferencēto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personai 

ar invaliditāti. 

Ikšķiles novada pašvaldība – pēc tiesībsarga rekomendāciju saņemšanas 

noteica pabalstu pastāvīgas dzīves uzsākšanai valstī noteiktās minimālās 

mēnešalgas apmērā, pirms tam bija 128,06 eiro; pabalstu mājokļa aprīkošanai 

noteica arī valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, pirms tam bija 249,71 

eiro. Pabalstu ikmēneša izdevumiem noteica 40% valstī noteiktās minimālās 

mēnešalgas apmēra, t.i. 172 eiro, pirms tam bija 64,03 eiro. Pārskatīts dzīvokļa 

pabalsta apmērs – par 1 m2  tiek segti 4 eiro un noteikumos norādīts, ka dzīvokļa 

pabalsts var tikt piešķirts īres maksas priekšapmaksas segšanai. 

Siguldas novada pašvaldība – veica grozījumus, nosakot pabalstu ikmēneša 

izdevumiem jaunietim ar invaliditāti trīs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērā, tādējādi, nosakot pabalsta apmēru vienādu visām invaliditātes grupām. 

Tika palielināts dzīvokļa pabalsta apmērs līdz 337 eiro mēnesī iepriekšējo 264 

eiro un noteikts, ka gadījumā, ja noslēgtais dzīvojamo telpu īres līgums paredz 

nosacījumu par īres maksas priekšapmaksas veikšanu,  dzīvokļa pabalstu var 

piešķirt, veicot avansa maksājumu par dzīvokļa vai citas dzīvojamās platības īri 

par diviem mēnešiem. 



Ķekavas novada pašvaldība – palielināja pabalstu ikmēneša izdevumiem līdz 

120 eiro mēnesi, līdz šim bija 64,03 eiro 

Liepājas pilsētas pašvaldība – pieņēma jaunus noteikumus, kuros būtiski 

palielināja pabalstu apmērus, ņemot vērā rekomendāciju par diferencēto valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personai ar invaliditāti: 

• vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 250 eiro, 

• bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc 

pilngadības sasniegšanas noteikta:  

o I invaliditātes grupa – 280 eiro; 

o II invaliditātes grupa – 260 eiro; 

o III invaliditātes grupa – 250 eiro, 

• vienreizēju materiālu pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei – 700 eiro (500 eiro izmaksā skaidrā naudā, 200 eiro – apmaksājot 

bāreņa iesniegto rēķinu par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā), 

• vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei (apmērā līdz 250 eiro, ja ir 

piešķirta dzīvojamā platība Liepājā). Pabalsts tiek piešķirts mantiskā 

veidā, apmaksājot remontmateriālu tirdzniecības vietas izsniegtu rēķinu 

par remontmateriālu iegādi, 

• pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir, ja bārenis sekmīgi turpina 

mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, studē augstskolā 

vai koledžā – 130 eiro, 

• bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc 

pilngadības sasniegšanas noteikta:  

o I invaliditātes grupa – 140 eiro; 

o II un III invaliditātes grupa – 130 eiro. 

Vairākas pašvaldības informēja, ka plāno pārskatīt jauniešiem paredzētos 

pabalstus 2020. gadā  


