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Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Ventspils novada iedzīvotājiem
nozīmīgā dzīves jubilejā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
12.pantu un 43.panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu
nozīmīgā dzīves jubilejā (turpmāk – pabalsts), tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā ir personām (turpmāk –
pabalsta saņēmējs), kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspils novada administratīvā teritorijā un
kuri pastāvīgi dzīvo Ventspils novada administratīvajā teritorijā.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras sasniegušas:
3.1. 80, 85, gadu vecumu un tā apmērs ir 30 euro;
3.2. 90 gadu vecumu un pēc 90 gadu vecuma sasniegšanas katra gada jubilejā un tā apmērs ir
50.00 euro;
3.3. 100 gadu vecumu un pēc 100 gadu vecuma sasniegšanas katru gadu un tā apmērs ir 200
euro.
4. Pabalsts tiek izmaksāts no Ventspils novada Sociālā dienesta (turpmāk-Dienests) budžeta
līdzekļiem.
5. Dienests katru mēnesi sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu, valsts un pašvaldības datu
reģistros pārbauda pabalsta saņēmēja personas datus un pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu.
6. Dienests pabalstu izmaksā skaidrā naudā, piegādājot to pabalsta saņēmēja dzīvesvietā,
personīgi sveicot pabalsta saņēmēju jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā
pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.
7. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu šo saistošo noteikumu 6.punktā norādītajā laikā,
jo nav bijis sastopams dzīvesvietā, Dienests lemj par pabalsta izmaksu pabalsta saņēmējam
citā laikā.
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8. Saņemot pabalstu, pabalsta saņēmējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās
par pabalsta saņemšanu Dienesta izmaksu sarakstā.
9. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu
strīdu komisijā (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).
10. Šie noteikumi stājas spēkā likumā ”Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
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