
Informācija par sociālajām garantijām

2018

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids
Sociālās garantijas apmērs 

(euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai  kritēriji

1 2 3 4

1

Pabalsts par bērnu invalīdu Līdz 50% no amatpersonai 

(darbiniekam) noteiktās 

mēnešalgas

Vienu reizi kalendāra gadā amatpersonai 

(darbiniekam) par katru apgādībā esošu bērnu 

invalīdu līdz 18 gadu vecumam

2

Pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājumā Līdz 50% no amatpersonai 

(darbiniekam) noteiktās 

mēnešalgas

Vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājumā, ņemot vērā 

amatpersonas (darbinieka) nodarbinātības 

ilgumu Ventspils pilsētas pašvaldībā un 

ieņemamo amatu

3

Pabalsts  amatpersonas (darbinieka) 

nāves gadījumā

Vienas mēnešalgas apmērā

Vienai no amatpersonas (darbinieka) ģimenes 

locekļiem vai personai, kura uzņēmusies 

amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, gada 

laikā pēc amatpersonas (darbinieka) nāves 

vienreizējs pabalsts vienas mēnešalgas apmērā 

amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā 

4

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) 

viņa ģimenes locekļa  -  laulātā, 

bērna, vecāku, adoptētāju vai 

adoptēto apbedīšanas izdevumu 

segšanai 

Vienas Latvijas Republikas 

minimālās mēneša darba algas 

apmērā 

5

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam) 

viņa ģimenes locekļa - vecvecāku, 

brāļu vai māsu apbedīšanas 

izdevumu segšanai

75 procentu apmērā no vienas 

Latvijas Republikas minimālās 

mēneša darba algas apmēra 

6

Kompensācija par speciālo 

medicīnisko optiski redzes 

korekcijas līdzekļu iegādi 

amatpersonai (darbiniekam)

50% apmērā, nosakot ne vairāk 

kā euro  71.14 (septiņdesmit 

viens euro  un 14 euro centi ) 

limitu

Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka 

amatpersonai (darbiniekam) nepieciešami 

darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli 

medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi, 

attiecīgā pašvaldības iestāde kompensē optisko 

redzes korekcijas līdzekļu iegādi

7

Amatpersonas (darbinieka) veselības 

apdrošināšana
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem

Veselības apdrošināšana tiek nodrošināta 

amatpersonai (darbiniekam) ņemot vērā 

nodarbinātības ilgumu Ventspils pilsētas 

pašvaldībā un ieņemamo amatu

8

Mācību maksas izdevumu 

kompensācija amatpersonai 

(darbiniekam) Līdz 30 % no gada mācību 

maksas

Ja amatpersona (darbinieks) nostrādājusi 

Ventspils pilsētas pašvaldībā nepārtraukti 

vismaz 3 (trīs) gadus, tai var tikt kompensēta 

maksa par mācībām augstākās izglītības 

iestādēs, ja apgūstamā izglītība atbilst amata 

specifikai

9

Kvalifikācijas paaugstināšanas 

izdevumu segšana

Saskaņā ar attiecīgās iestādes 

apstiprināto budžetu un kārtību

Attiecīgās Ventspils pilsētas pašvaldības 

iestādes vadītājs izvērtē, vai amatpersonai 

(darbiniekam) ir nepieciešams paaugstināt 

kvalifikāciju, un nosūta paaugstināt 

kvalifikāciju ar attiecīgās Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas amatpersonas rakstisku rīkojumu. 

10

Sabiedriskā transporta izmantošanas 

darba vajadzībām izdevumu segšana 

amatpersonai (darbiniekam)
Saskaņā ar attiecīgās iestādes 

apstiprināto budžetu un kārtību

Kompensācijas apmēru par sabiedriskā 

transporta izdevumiem, kas amatpersonai 

(darbiniekam) radušies, izmantojot sabiedrisko 

transportu amata (darba) pienākumu izpildei, 

nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus 

apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, 

čekus)

11

Amatpersonas (darbinieka) 

valdījumā esošā transportlīdzekļa 

izmantošanas darba vakadzībām 

izdevumu segšana

Saskaņā ar attiecīgās iestādes 

apstiprināto budžetu un kārtību

Ja amatpersonai (darbiniekam) amata (darba) 

pienākumu izpildes nodrošināšanai nav 

iespējams izmantot attiecīgās iestādes 

valdījumā esošu transportlīdzekli vai 

sabiedrisko transportu un amatpersona 

(darbinieks) izmanto tās īpašumā vai valdījumā 

esošu transportlīdzekli, attiecīgās iestādes 

vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona slēdz 

ar amatpersonu (darbinieku) līgumu par 

amatpersonas (darbinieka) īpašumā vai 

valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu 

amata (darba) pienākumu izpildes 

nodrošināšanai un par tā nolietojuma un 

ekspluatācijas izdevumu kompensēšanu.

12

Attiecīgās iestādes īpašumā esošā 

mobilā tālruņa sakaru izdevumu 

segšana amatpersonai (darbiniekam)  

Saskaņā ar attiecīgās iestādes 

apstiprināto budžetu un kārtību

13

Amatpersonas (darbinieka) īpašumā 

esošā mobilā tālruņa sakaru 

izdevumu kompensācija

Ventspils pilsētas domes 

izpilddirektora noteiktajā 

kārtībā un apmērā saskaņā ar 

attiecīgās iestādes budžetu

Vienreizēju pabalsts amatpersonai 

(darbiniekam) viņa ģimenes locekļa (laulātā, 

bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai 

adoptētā, brāļa vai māsas) apbedīšanas 

izdevumu segšanai 

Amatpersonai (darbiniekam), kurai amata 

(darba) pienākumu izpildei tiek piešķirtas 

tiesības izmantot attiecīgās iestādes īpašumā 

esošo mobilo tālruni, sakaru izdevumi tiek segti 

saskaņā ar attiecīgās iestādes apstiprināto 

budžetu vai amatpersonai (darbiniekam), kas 

amata (darba) pienākumu izpildei lieto savā 

īpašumā esošu mobilo tālruni, sakaru izdevumi 

tiek kompensēti Ventspils pilsētas domes 

izpilddirektora noteiktajā kārtībā un apmērā 

saskaņā ar attiecīgas iestādes budžetu



Informācija par sociālajām garantijām pedagogiem

2018

Nr.p.k. Sociālās garantijas veids
Sociālās garantijas apmērs 

(euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai  kritēriji

1 2 3 4

6

Kompensācija par speciālo 

medicīnisko optiski redzes 

korekcijas līdzekļu iegādi 

amatpersonai (darbiniekam)

50% apmērā, nosakot ne vairāk 

kā euro  71.14 (septiņdesmit 

viens euro  un 14 euro centi ) 

limitu

Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka 

amatpersonai (darbiniekam) nepieciešami 

darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli 

medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi, 

attiecīgā pašvaldības iestāde kompensē optisko 

redzes korekcijas līdzekļu iegādi

7
Amatpersonas (darbinieka) veselības 

apdrošināšana
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem

Veselības apdrošināšana tiek nodrošināta 

amatpersonai (darbiniekam) ņemot vērā 

nodarbinātības ilgumu Ventspils pilsētas 

pašvaldībā un ieņemamo amatu

9
Kvalifikācijas paaugstināšanas 

izdevumu segšana

Saskaņā ar attiecīgās iestādes 

apstiprināto budžetu un kārtību

Attiecīgās Ventspils pilsētas pašvaldības 

iestādes vadītājs izvērtē, vai amatpersonai 

(darbiniekam) ir nepieciešams paaugstināt 

kvalifikāciju, un nosūta paaugstināt 

kvalifikāciju ar attiecīgās Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa 

pilnvarotas amatpersonas rakstisku rīkojumu. 




