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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 12.JŪNIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.9 ”PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM” 

 
                                 Izdoti saskaņā ar likumu “ Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu  

 

      Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par 

Ventspils novada pašvaldības pabalstiem“  šādus grozījumus: 

 

1. Izslēgt 17.3. apakšpunktu. 

2. Izteikt 22.
1
punkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

„22.
1 

Ja vienam jaundzimušā bērna vecākam deklarētā pamata dzīvesvieta ir Ventspils novada 

administratīvā teritorija un viņa nepilngadīgie bērni arī deklarēti Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā, tad pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir:”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 A.MUCENIEKS  
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Ventspils novadā  

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.3 

” GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 12.JŪNIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.9 ”PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM””  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2014.gada 12.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils novada 

pašvaldības pabalstiem” (turpmāk –Noteikumi) izstrādāti 

pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 

daļu, pašvaldību domes var pieņemt saistošos noteikumus, 

lai nodrošinātu pašvaldību autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
2.Īss projekta satura izklāsts  Izstrādātais Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu tām 

daudzbērnu ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem  

deklarēts Ventspils novada administratīvajā teritorijā un 

viņu nepilngadīgie bērni arī deklarēti Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā. 

 Lai nedublētos pabalsts skolas piederumu iegādei 5-6 

gadīgo vecuma daudzbērnu ģimeņu bērniem, līdz ar to tiek 

svītrots 17.3. apakšpunkts.  
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme 

uz pašvaldības budžetu. 

Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

paplašināt esošo institūciju kompetenci.  
4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli( uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs 

uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  
Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības 

iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”. 

 
6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  
Konsultācijas nav notikušas 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā 

Normatīvie dokumenti. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Mucenieks 
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