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APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes  

2014.gada 27.novembra  

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.12, p.69.)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2014/14 

PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SVĒTKU PABALSTIEM 
Kuldīgā, Kuldīgas nov. 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu,  

 

I.  Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi „”Par Kuldīgas novada svētku pabalstiem” (turpmāk- saistošie noteikumi) 

nosaka materiālo pabalstu (turpmāk - pabalsti) veidus, ko piešķir Kuldīgas novada iedzīvotājiem 

nozīmīgās dzīves jubilejās, to piešķiršanas un izmaksas kārtību.  

2. Pabalsti tiek izmaksāti no Kuldīgas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas paredzēti 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības izdevumiem, neizvērtējot personas materiālo 

stāvokli.  

3. Lēmumu pieņemšanu par pabalstu piešķiršanu Kuldīgas novada dome deleģē pašvaldības 

aģentūrai ”Kuldīgas sociālais dienests” (turpmāk – Dienests). 

4. Pabalstus var saņemt personas, kuras  deklarējušas savu dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo 

pamatdzīvesvietā Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 

II. Pabalstu veidi 

5. Dienests izsniedz šādus pabalstus: 

5.1.  Pabalsts cienījama vecuma personām nozīmīgās dzīvesjubilejās; 

5.2.  Pabalsts nozīmīgās laulību jubilejās; 

 

III. Pabalsta saņemšanas kārtība 

6. . Informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt 5.1.-5.2.punktā noteikto pabalstu, 

Dienestam un pagastu pārvaldēm katru mēnesi iesniedz Kuldīgas Dzimtsarakstu nodaļa, 

vienlaicīgi sagatavojot arī apsveikuma kartiņas. 

7. Pabalstu personām izmaksā skaidrā naudā, piegādājot saņēmēja dzīvesvietā.  

8. Pabalsta saņēmējs uzrāda personas apliecinošu dokumentu, parakstās par pabalsta saņemšanu, 

izmaksu sarakstā. 

9. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu vai nav bijis sastopams dzīvesvietā, pabalstu var 

saņemt viena mēneša laikā p/a “ Sociālajā dienestā” vai pagasta pārvaldē. 

 

IV. Pabalsts cienījama vecuma personām 

10.  Pabalstu 30 euro piešķir un izmaksā personām 75,80, 85, 90 un katrā nākošajā   jubilejā no 

91-99 gadiem. 



 

 

11. Pabalstu 150 euro piešķir un izmaksā personām 100 gadu un katrā nākošajā jubilejā. 

  

V.  Pabalsts nozīmīgās laulības jubilejās 

12. Pabalstu 150 euro piešķir  50 gadu laulības jubilejā (Zelta kāzas), 55 gadu laulības jubilejā 

(Smaragda kāzas), 60 gadu laulības jubilejā (Dimanta kāzas), 65 gadu kopdzīves jubilejā (Lielās 

dimanta) un 70 gadu kopdzīves jubilejā (Briljanta kāzas), apsveicot un izmaksājot katrai 

ģimenei pabalstu 150,00 (viens simts piecdesmit) euro apmērā. 

13. Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļa organizē svinīgu laulāto sveikšanu. 

 

 

VI  Noslēguma jautājumi 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā  45.panta ”Par pašvaldībām” sestajā daļā noteiktajā 

kārtībā. 

15. Saistošajos noteikumos noteiktie svētku pabalsti izmaksājami  šajos noteikumos minētajiem 

jubilāriem arī  laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 

brīdim. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       Inga Bērziņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saistošo noteikumu Nr. 2014/14 

”Par Kuldīgas novada pašvaldības svētku pabalstiem” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai veicinātu iedzīvotāju saikni ar pašvaldību un izrādītu rūpes par 

novada iedzīvotājiem cienījamā vecumā, kā arī lai nedaudz uzlabotu 

viņu materiālo stāvokli, ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams 

noteikt kritērijus un kārtību materiālo pabalstu piešķiršanai dzīves 

nozīmīgās jubilejās. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka pabalstu piešķiršanas kritērijus un 

saņemšanas kārtību 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies, 2015.gada budžetā 

izdevumi ieplānoti 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi izstrādāti pēc Kuldīgas novada Senioru padomes 

priekšlikuma 

 

Domes priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 


