
KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja: 

 

Madara Brūkle 

27020751; madara.brukle@kuldiga.lv 
 

Sociālās palīdzības nodaļas darbinieki: 

 

Daiga Ezerniece /Kuldīga/ 

20293013; daiga.ezerniece@kuldiga.lv  
 

Anete Orniņa /Kuldīga/ 

20293012; anete.ornina@kuldiga.lv  
 

Jolanta Dombrovska/Gudenieki,Ēdole/ 

27885233;jolanta.dombrovska@kuldiga.lv  
 

Inese Šķēle /Īvande,Padure/  

27844910; inese.skele@kuldiga.lv  
 

Aivija Blinde /Kabile/ 

29404212; aivija.blinde@kuldiga.lv   
 

Gunta Alkšņuzara /Kurmāle/ 

26349549; gunta.alksnuzara@kuldiga.lv  
 

Daiga Korpfa /Laidi, Turlava/  

26620677; daiga.korpfa@kuldiga.lv  
 

Vija Leimane /Pelči/ 

27810191; vija.leimane@kuldiga.lv  
 

Tamāra Nolmane /Renda/ 

28632702; tamara.nolmane@kuldiga.lv  
 

Elita Erba /Rumba/ 

28626145; elita.erba@kuldiga.lv  
 

Ārija Brūdere /Snēpele/ 

27843923; arija.brudere@kuldiga.lv  
 

Rita Dravniece /Vārme/ 

27800188; rita.dravniece@kuldiga.lv  

SOCIĀLĀ 
PALĪDZĪBA 
KULDĪGAS 
NOVADĀ 

 

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

AĢENTŪRA “SOCIĀLAIS DIENESTS” 

Dzirnavu iela 9, Kuldīga, LV-3301 
Tālrunis: 63350107 

27020749, 27020745 

 E-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv  

 www.socialais.kuldiga.lv 

 

 

 

KLIENTI TIEK PIEŅEMTI PĒC 

IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 

 

 

 

KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKI 

Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00 

Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00 

 

Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00 

 

 

 

 

 

SOCIĀLĀ 
PALĪDZĪBA 
KULDĪGAS 

NOVADĀ 

Kuldīgas novada p/a “Sociālais 

dienests” 
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TRŪCĪGAS VAI MAZNODROŠINĀTAS 

ĢIMENES/ PERSONAS STATUSA 

NOTEIKŠANA 

 Mērķa grupa  Ienākumi uz 

vienu 

personu zem: 

Trūcīga 

ģimene/persona 

visas personas 128.06 euro 

Maznodrošināta 

ģimene/persona 

ar 

nepilngadīgiem 

bērniem 

255.00 euro 

 

 

visas personas ir 

pensionāri 

un/vai invalīdi 

285.00 euro 

pārējās grupas, 

kuras nav 

iepriekš 

uzskaitītas 

235.00 euro 

Persona/ģimene atzīstama par trūcīgu vai 

maznodrošinātu, ja: 
►tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi; 

►tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

►tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas 

ieslodzījumā; 

►tai nepieder īpašums (izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

izņēmumus). 

Lai izvērtētu atbilstību statusam, nepieciešams 

iesniegt:  
►Bankas/pasta kontu pārskatus par iepriekšējiem 3 

mēnešiem no visiem atvērtajiem kontiem (visām personām, 

kam ir konts ); 

►Izziņa no izglītības iestādes (personām no 15 gadu 

vecuma); 

►Darba vieta izziņa par iepriekšējo 3 mēnešu izpeļņu;  

►Citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma; 

PERSONĀM, KAS IR DARBSPĒJĪGĀ 

VECUMĀ UN NAV DARBA ATTIECĪBĀS, 

JĀBŪT REĢISTRĒTIEM KĀ 

BEZDARBNIEKIEM 

SOCIĀLIE PABALSTI 
SOCIĀLO PALĪDZĪBU VAR SAŅEMT 

TIKAI TĀS ĢIMENES/PERSONAS, KAS 

ATZĪTAS PAR TRŪCĪGĀM VAI 

MAZNODROŠINĀTĀM 

 

1.  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) 

Pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas: 
64.00 € pilngadīgām 

personām 
 
 

65.00 € bērnam 

- Klienta 

ienākumi 

= GMI 

pabalsts 

  

2. Mājokļa pabalsti 

Pabalstus (izņemot pabalstu centralizētās apkures 

daļējai apmaksai) piešķir pamatojoties uz maksājuma 

attaisnojošiem dokumentiem (čekiem, kvītīm, rēķiniem 

utml.), kuros norādīti pircēja un pārdevēja rekvizīti. 

Maksājuma dokuments iesniegšanas brīdī nevar būt 

vecāks par 12 mēnešiem un kopsummā ne mazāks par 

50.00euro. 

 

Pabalsta veids Mērķa grupa Pabalsta 

apmērs 

Pabalsts 

centralizētās 

apkures 

pakalpojumu 

segšanai vai 

kurināmā 

iegādei 

ģimenēm, kurās 

nav 

nepilngadīgu 

bērnu 

līdz 

180.00 

euro 

ģimenēm, kurās 

ir 1-2 

nepilngadīgi 

bērni 

līdz 

215.00 

euro 

ģimenēm, kurās 

ir 3 un vairāk 

nepilngadīgu 

bērni 

līdz 

250.00 

euro 

Komunālo 

maksājumu 

apmaksai 

trūcīgām un 

maznodrošinātā

m ģimenēm/ 

personām 

līdz 

180.00 

euro 

 

SOCIĀLIE PABALSTI 
 

3. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa 

Pabalstus piešķir pamatojoties uz izdevumus 

attaisnojošiem dokumentiem, kas iesniegšanas brīdī 

nav vecāki par 12 mēnešiem, bet kopsumma ne 

mazāka par 25.00euro. 

 

Pabalsta veids Pabalsta 

apmērs 

Ārstēšanā izdevumi 

(stacionārā, ambulatorā un 

neatliekamā medicīniskā 

palīdzība) 

līdz 

180.00 

euro 

Redzes korekcijai bērnam 

(optisko briļļu un 

ārstniecisko lēcu iegādei) 

līdz 90.00 

euro 

Zobu ārstēšanai un 

protezēšanai 

līdz 90.00 

euro 

 

4. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 

Pabalsta veids Pabalsta apmērs  

Skolas piederumu 

iegādei bērnam 

36.00euro 

Ēdināšanas 

izdevumiem 

apmaksai bērnu un 

jauniešu nometnēs 

Pabalstu pārskaita 

pakalpojuma 

sniedzējam 

 

5. Pabalsti neizvērtējot ģimenes/personas 

materiālo situāciju: 

1.Pabalsts krīzes situācijā; 

2.Pabalsts sociālās situācijas risināšanai; 

3. Pabalsts, atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas, pēc soda 

izciešanas; 

4. Pabalsts bērna vajadzībām aizbildnim vai 

audžuģimenei; 

5.Materiālā palīdzība personas apbedīšanai; 

 

 


