
 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME  

Reģ.Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. 63629450, 

 e-pasts info@ventspilsnd.lv, www. ventspilsnovads.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2021. gada _______________                                                      Nr.______               

                                                                                                      (protokols Nr. ___, __.§)  

 

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 17.MARTA SAISTOŠO 

NOTEIKUMU NR.6 ”PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS) 

STATUSAM” ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM 

 

 
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 

14.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un  

 sociālās palīdžibas likuma 33.panta otro daļu 

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošos 

noteikumus Nr.6 “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību 

trūcīgās ģimenes (personas) statusam”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Mucenieks

mailto:info@ventspilsnd.lv


 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450,  

 e-pasts info@ventspilsnd.lv, www.ventspilsnovads.lv 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 17.MARTA SAISTOŠO 

NOTEIKUMU NR.6 ”PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES 

(PERSONAS ) STATUSAM” 

ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
2021.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” un Ministru 

kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 

„Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kuros ir 

noteikti mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas 

izvērtēšanas un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas 

kritēriji, kas ir vienoti visā valsts teritorijā, bez deleģējuma 

pašvaldību domēm noteikt papildus labvēlīgākus kritērijus.  

Ņemot vērā minēto, Ventspils novada domes 2016.gada 

17.marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par nosacījumiem 

materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās 

ģimenes (personas) statusam” atzīstami par spēku 

zaudējušiem. 
2.Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu projekts paredz atzīt par spēku 

zaudējušiem Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta 

saistošos noteikumus Nr.6 “Par nosacījumiem materiālā 

stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes 

(personas) statusam”. 
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  

Informācija par administratīvajām 

procedūrām  
Nav attiecināms  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  
Konsultācijas nav veiktas.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                A.Mucenieks 

 

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


VENTSPILS NOVADA DOMES IZSTRĀDĀTO LĒMUMU UN 

NORMATĪVO DOKUMENTU PROJEKTU 

SASKAŅOŠANAS LAPA 
 

Dokumenta projekta nosaukums: Par Ventspils novada domes saistošam 

noteikumiem “Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību 

trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem  

Dokumenta projekta sagatavotājs: Inta Rudbaha  

Iesniedzējs:   

Iesniegšanas datums un reģ. Nr.  

Domes priekšsēdētāja rezolūcija par dokumenta projekta tālāko virzību .............. 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

................................................................          ................................................................ 
                          (datums)                    (paraksts) 

 

Lēmuma projekts saskaņots: 
Struktūrvienība / komisija  /  

komiteja  
Recenzija Datums Paraksts 

1 2 3 4 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

 

Dokumenta projektu virzīt izskatīšanai uz novada domes __________________   sēdi.  

 

................................................................          ................................................................ 
                          (datums)                    (paraksts) 

 

Uzaicināti piedalīties sēdē ............................................................................................. 

 

.......................................................................................................................................... 

Par lēmuma projektu ziņo ............................................................................................ 

 

Kancelejas vadītāja                                                                                          E. Ozoliņa  


