
                                                                                                                                     Pielikums  

Ventspils novada domes __.___.2016. 

Lēmumam (protokols...... , ....... §) 

  

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA  DOME 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts 

info@ventspilsnd.lv, www.ventspilsnd.lv 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novada 
 

2016.gada  ______________________                            Nr.  ____________                         

(protokols Nr.___, ___.§) 

 
GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES  2014.GADA 27.FEBRUĀRA  SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.3 ”SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA”  

 
                                 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojuma un sociālās 

 palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un piekto daļu,  

                    Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036  

                                 ”Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2005.gada  

                                                  15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām  

                                     garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir  

                                                              ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes  

                                                                            beigšanās” 27., 30., 31. un 31.
1
 punktu, likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.
2 
panta pirmo un piekto daļu 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Sociālās 

palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība“ šādus grozījumus: 

 

1 Izteikt 45.1.appakšpunktu šādā redakcijā: 

“45.1.pirmsskolas vecuma bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem  -brokastis un launagu;” ; 

2. Izteikt 45.2.appakšpunktu šādā redakcijā: 

 “45.2. 8.-12.klašu izglītojamajiem –brīvpusdienas;”; 

4. Svītrot 45.3.apakšpunktu. 

5. Svītrot 45.4.apakšpunktu 

6. Svītrot 47.punktu vārdus “par brīvpusdienu piešķiršanu”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   A. MUCENIEKS 

 
 

mailto:info@ventspilsnd.lv


 

Pielikums  

Ventspils novada domes___.___.2016. 

Lēmumam (protokols...... , ....... §) 

 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv 

 

Ventspils novadā  

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM  

”GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2014.GADA 27.FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.3 ”SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI UN TO 

PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai nodrošinātu bērna tiesības uz izglītību un pilnvērtīgu uzturu 

un sniegtu papildus sociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem, 

rosinot vecākus skolot bērnus sava novada izglītības iestādēs 

un saskaņā ar Ventspils novada domes deputātu ierosinājumu 

atbalstīt ēdināsānas izdevumu pakalpojumu segšanu trūcīgo 

ģimeņu bērnus, kuri apmeklē Ventpils novada vispārizglītojošo 

iestādi un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta trešo 

daļu ”atkarībā no bērna vecuma pašvaldība palīdz ģimenei, it 

īpaši trūcīgai ģimenei, bērna audzināšanā un izglītošanā, 

arodapmācībā, darba un dzīvokļa meklējumos”. 
Saistošie noteikumi „Grozījumi Ventspils novada domes 2014.gada 

2.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Sociālās palīdzības pabalstu 

veidi un to piešķiršanas kārtība”, (turpmāk –noteikumi) paredz 

precizētu nepilnības un noteikt skaidrus kritērijus pabalsta 

piešķiršanai.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi  paredz sniegt atbalstu trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri 

apmeklē Ventspils novada vispārīgo izglītības iestādi. Atbilstoši 

Ventspils novada domes lēmumam, Ventspils novadā deklarētie 

bērni  nodrošināti ar brīvpusdienām, no  5-7.klasei, 5-6 gadīgo 

vecuma izglītojamie, tādēļ ir nepieciešami grozījumi noteikumos, lai 

nedublētos pieņemtie lēmumi un izmaksas. Noteikumi paredz 

pirmskolas vecuma trūcīgo ģimeņu bērniem, 5-6 gadīgo vecuma 

izglītojamiem, segt izdevumus brokastis un launagu. 

mailto:info@ventspilsnd.lv


3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

paplašināt esošo institūciju kompetenci.  

2016.gada budžetu neietekmēs. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs 

uzņēmējdarbības vidi. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības 

iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav organizētas. 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

Ventspils novada pašvaldības mājas lapā 

www.ventspilsnovads.lv  
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