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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2020.gada  ___________ Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.____, ____.§) 

 

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 22.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.8 „SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI 

UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA”  

 

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu  un sociālās  

palīdzības likuma 35. panta ceturto un  piekto daļu, 

 Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu  

Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams  

pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  

un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu 

                                  

       Izdarīt Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 

„Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība” šādus grozījumus: 

1. Svītrot visā V nodaļā vārdu „vienreizējs”. 

2. Papildināt ar 22..1 punktu šādā redakcijā: 

„22.1 Ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās 

situācijas laikā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir pabalstu krīzes situācijā, 

ja:  

22.1 1. saistībā ar ārkārtējo situāciju ir palikusi bez iztikas līdzekļiem vai tie ir būtiski 

samazinājušies. Pabalsta apmērs 80.00 euro katrai mājsaimniecībā dzīvojošai personai 

triju kalendāro mēnešu periodā; 

22.1 2. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 

Pabalsta apmērs ir 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalsta kopējā summa 

trīs mēnešu periodā no lēmuma pieņemšanas brīža vienai ģimenei nedrīkst pārsniegt 

430.00 euro.”. 

3. Papildināt ar 22.2 punktu šādā redakcijā: 

„22.2  Noteikumu 22.1 un 22.2 punktā minēto pabalstu saņemšanai ģimenei (personai) ir 

jāiesniedz dokumenti, kas apliecina ģimenes (personas) krīzes situāciju saistību ar vīrusu 

Covid-19.”. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr.__ 

„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  
Saskaņā ar likuma „Par valsts institūciju darbību ārkārtējās 

situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 35. un 

36.pantu ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību pamatvajadzību 

nodrošināšanai ir tiesīga piešķirt arī mērķa grupai, kas 

neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.panta nosacījumiem. Saistošie noteikumi izdoti, lai varētu 

nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības personām, kurām 

krīzes apstākļos nav iespējams sniegt sociālo palīdzību 

atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. 
2.Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu projekts paredz papildināt Ventspils 

novada domes 2018.gada 22.februāra saistošos noteikumus 

Nr.8 „Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas 

kārtība” ar 22.1 un 22.2 punktu, kuri nosaka pabalsta 

saņemšanas kritērijus krīzes apstākļos un pabalsta apmēru 

sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-

19.  
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Ventspils novada Sociālā dienesta 2020.gada budžetā 

finansējums  pabalstiem ārkārtas situācijā paredzēts 6000.00 

euro apmērā. 
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, jo ārkārtas situācijas apstākļos 

pašvaldība īsteno brīvprātīgu iniciatīvu sociālās palīdzības 

sniegšanai iedzīvotājiem. Saistošo noteikumu projekts un 

paskaidrojuma raksts ievietots mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv vietnē „Normatīvie dokumenti”. 
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