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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novada 
 

2017.gada  ______________________                            Nr.  ____________                         
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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES  2014.GADA 27.FEBRUĀRA  SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.3 ”SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA”  

 
                                 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojuma un sociālās 

 palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un piekto daļu,  

                    Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036  

                                 ”Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada  

                                                  15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām  

                                     garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir  

                                                              ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes  

                                                                            beigšanās” 27., 30., 31. un 31.
1
 punktu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.
2 
panta pirmo un piekto daļu 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Sociālās 

palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība“ šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt 21.2.apakšpunktā skaitli un vārdus ”254.00 (divi simti piecdesmit četri euro 00 

centi)” ar skaitli un vārdiem ”258.72 (divi simti piecdesmit astoņi euro 72 centi)”. 

 

2. Aizstāt 21.3.apakšpunktā skaitli un vārdus ”254.00 (divi simti piecdesmit četri euro 00 

centi)” ar skaitli un vārdiem ” 258.72 (divi simti piecdesmit astoņi euro 72 centi)”. 

 

3. Aizstāt 39.punktā skaitli un vārdus“261.00 (divi simti sešdesmit viens euro 00 centi) “ ar 

skaitli un vārdiem  “265.85 (divi simti sešdesmit pieci euro 85 centi)”. 

 

4. Aizstāt 53.2.apakšpunktā skaitli vārdus ”254.00 (divi simti piecdesmit četri euro 00 centi)” 

ar skaitli un vārdiem ”258.72 (divi simti piecdesmit astoņi euro 72 centi)”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   A. MUCENIEKS 
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Ventspils novadā  

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.__ 

”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 27.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.3 ”SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Likumā “Par valsts pensijām” 26.pants paredz, ka valsts 

pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50 procentus no 

iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu 

algas valstī, pārskata reizi gadā 1.oktobrī . Saskaņā ar Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras publicēto informāciju, 

2016.gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1.0186, tiek 

palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu 

apmērs, kas nepārsniedz 332.00 EUR (trīs simti trīsdesmit divi 

eiro 00 centi) . Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas 

un apgādnieku zaudējuma pensijas. Līdz ar to palielinās 

ienākums pensijas vecuma personām un personām ar 

invaliditāti, kas savukārt liegs viņiem tiesības turpmāk saņemt 

Ventspils novada domes 2014.gada 27.februāra sasitošajos 

noteikumos Nr.3 “Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to 

piešķišanas kārtība” noteikto vienreizēju dzīvokļa pabalstu , 

veselības aprūpes pabalstu un pabalsts aprūpes mājās 

nodrošināšanai. 
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2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi „Grozījumi Ventspils novada domes 2014.gada 

2.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Sociālās palīdzības pabalstu 

veidi un to piešķiršanas kārtība”, (turpmāk –noteikumi) paredz 

pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti tiesības 

turpmāk saņemt vienreizēju dzīvokļa pabalstu, veselības aprūpes 

pabalstu un pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai. 

Noteikumu projekts paredz noteikt labvēlīgākus nosacījumus 

pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti vienreizēja 

dzīvokļa  pabalsta , veselības aprūpes pabalsta un pabalsta aprūpes 

mājās nodrošināšanai saņemšanai.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu ietekme uz Ventspils novada pašvaldības budžetu  

saistībā ar ienākumu līmeņa sociālo pabalstu saņemšanai 

palielināšanu un Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma 

precizēšanu, netiek prognozēts.  

Tā kā ienākumu līmeņi sociālo pabalstu saņemšanai tiek 

palielināti, piemērojot tieši tādu pašu indeksu, ar kādu tiek 

palielinātas pensijas (1.0186), kopējais pašvaldības sociālās 

palīdzības saņēmēju skaits nemainīsies. Visi esošie sociālās 

palīdzības saņēmēji saglabās šādu iespēju, savukārt no jauna 

neviens pensionārs vai persona ar invaliditāti kā palīdzības 

saņēmējs šo noteikumu grozījumu rezultātā klāt nenāks.   

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma 

pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzība. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav organizētas. 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 

www.ventspilsnovads.lv  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                             A. MUCENIEKS 
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