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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“ (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus  grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.6. un 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.6. dzīvokļa pabalsts; 

5.7. pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai.”. 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“16
.1

 Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi 

aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, 

ja šīs personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā.”; 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“17.4. trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri iegūst vispārējo vidējo 

izglītību.”; 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar VII. 
1
 nodaļu šādā redakcijā: 

“VII.
1
 Dzīvokļa pabalsts”; 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.
3 

punktu šādā redakcijā: 

„25.
3
 Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir vientuļajam vecuma pensiju saņēmējam, 

kuram nav likumīgo apgādnieku, un kura vecuma pensija nepārsniedz valstī noteikto 

minimālo mēneša darba algu. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 125.00 

euro. Dzīvokļa pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto 

norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā, vai pakalpojumu sniedzējam”. 

6. Papildināt saistošos noteikumus ar VII.² nodaļu šādā redakcijā: 

„VII.² Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai”; 

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.
4
 punktu šādā redakcijā: 

mailto:info@ventspilsnd.lv
http://www.ventspilsnovads.lv/


„25.
4
 Tiesības saņemt pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai 

vienam mājoklim ir vecuma pensijas saņēmējam, kas ir attiecīgā nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai valdītājs. Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai ir 

vienreizējs un tas ir 100% apmērā izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 600,00 euro. 

Pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai izmaksā ar pārskaitījumu 

uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā ”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         A.MUCENIEKS 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  

” 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  
       Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta 

trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 

daļu.  

2.Īss projekta satura izklāsts   Noteikumos tiek papildināti: 

1)  nosakot ierobežojumus uz apbedīšanas pabalstu; 

2)  palielināts personu loks , kuri var saņemt pabalstu 

mācību piederumu iegādei; 

3)  papildināts ar jaunu pabalsta veidu – dzīvokļa 

pabalsts vientuļajiem vecuma pensiju saņēmējiem, 

kuriem nav likumīgo apgādnieku. Pabalsts ir 

vienreizējs un tā apmērs  125.00 euro ; 

4) papildināts ar jaunu pabalsta veidu – Pabalsts jauna 

elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai 

vecuma pensiju saņēmējiem vienam mājoklim. 

Pabalsts ir vienreizējs vienreizējs un tas ir 100% 

apmērā izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 600,00 

euro. 
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Nepieciešami papildus Ventspils novada Sociālā dienesta 

budžetā  12725 euro.  

Sociālā dienesta sociālās palīdzības sistēmā reģistrēti 

pavisam 119 vecuma pensiju saņēmēji, kuriem nav likumīgo 

apgādnieku, no tiem 70 personas saņem dzīvokļa pabalstu.  

 
4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli( uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

 

Nav attiecināms  

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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