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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2017. gada _______________                                                                       

                                                                                                     ( protokols Nr. ____________)  

 

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2016. GADA 17. MARTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr. 7 ”PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU 

PAR MAZNODROŠINĀTU” 

 
                                 Izdoti saskaņā ar likumu “ Par pašvaldībām” 

 43. panta trešo daļu likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

 jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu  

 

      Izdarīt Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par 

ģimenes vai atseviški dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu“  šādu grozījumu: 

 

Aizstāt 2.1.2. 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);”. 
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Ventspils novadā  

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.___ 

” GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2016. GADA 17. MARTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr. 7 ”PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU 

PAR MAZNODROŠINĀTU””  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
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), līdz ar to palielinās 

ienākums pensijas vecuma personām un personām ar 

invaliditāti, kas savukārt liegs viņiem tiesības turpmāk 

saņemt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos 

atvieglojumus un Ventspils novada domes noteiktos 

atvieglojumus kā maznodrošinātām ģimenēm (personām). 
2.Īss projekta satura izklāsts  Izstrādātais Noteikumu projekts paredz, ka maznodrošinātās 

ģimenes (personas) turpmāk varēs saņemt Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktos un pašvaldības 

noteiktos atvieglojumus. 

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 mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā 

Normatīvie dokumenti. 
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