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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 –Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt Noteikumus ar 17.2. apakšpunktu ar 17.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„17.2.1. 5-6 gadīgo vecuma izglītojamajiem.” 

 

2. Papildināt Noteikumu 17.2.apakšpunktu ar 17.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“17.2.2. 2-9.klašu izglītojamajiem.”  

 

3. Papildināt Noteikumu 17.2.apakšpunktu ar 17.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“17.2.3. 10-12.klašu izglītojamajiem.”  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS PAR SAISTOŠIEM 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  
Saistošie noteikumi „Grozījumi 2014.gada 12.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils novada 

pašvaldības pabalstiem” (turpmāk –Noteikumi) izstrādāti 

pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 

daļu, pašvaldību domes var pieņemt saistošos noteikumus, 

lai nodrošinātu pašvaldību autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  
2.Īss projekta satura izklāsts  Lai novērstu nepilnības nepieciešams precizēt 17.2. 

apakšpunktu papildinot ar vairākiem apakšpunktiem 

nosakot, kuriem izglītojamajiem piešķir pabalstu mācību 

piederumu iegādei, tas ir 5-6 gadīgiem izglītojamajiem, 2-

9.klašu izglītojamajiem un 10.-12.klašu izglītojamajiem.  

precizētu pabalsta mācību piederumu iegādei . 
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Finansiālas ietekmes prognoze uz sociālā dienesta budžetu 

būtiski nemainīsies  
4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli( uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  
Nav attiecināms  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  
Konsultācijas nav notikušas 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā 

Normatīvie dokumenti. 
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