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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2020.gada 27.februārī. Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.____, ____.§) 

 

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. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 

“22. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā 200.00 euro (divi simti euro 00 centi) apmērā par katru bērnu piešķir 

vienam no vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus bijusi Ventspils novada administratīvā 

teritorija, un bērns ir deklarēts Ventspils novada administratīvajā teritorijā.” 

 

2. Izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā:  

“22.1 Ja viena vecāka deklarētā dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus bijusi Ventspils novada administratīvā teritorija, 

un viņa nepilngadīgie bērni arī deklarēti Ventspils novada administratīvajā teritorijā, tad pabalstu bērna 

piedzimšanas gadījumā piešķir:” 

 

3. Izteikt 25.4 punktu šādā redakcijā: 

“25.4 Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai vienīgam 

mājoklim ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta Ventspils novada administratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā 10 

gadus un, kura savu dzīvesvietu deklarējusi tās īpašumā vai valdījumā esošajā mājoklī, par kuru ir pieprasīts 

pabalsts. Pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai ir vienreizējs, un tā apmērs nepārsniedz 

600.00 euro. Pabalstu jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai izmaksā ar pārskaitījumu uz 

pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.” 

 

 

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 likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo 

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

grozījumi Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils novada pašvaldības 

pabalstiem” izdarāmi, lai precizētu pabalstu saņemšanas 

nosacījumus. 

2.Īss projekta satura izklāsts  Noteikumos tiek precizēts 22. un 22.1 punkts, nosakot 

kritēriju, ka pabalstu var saņemt vecāki, kuri ir deklarēti 

Ventspils novada administratīvajā teritorijā vismaz 12 

mēnešus. Tiek grozīts noteikumu 25.4 punkts, nosakot 

kritērijus pabalsta saņemšanai jauna elektroenerģijas 

pieslēguma ierīkošanai personas vienīgajam mājoklim, kura 

īpašnieks vai valdītājs ir pabalsta pieprasītājs un, kurš ir 

deklarēts mājoklī, par kuru  tiek pieprasīts pabalsts. 
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Nav attiecināms  

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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