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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2014.gada 30.aprīlī        Nr.32 (32), bezmaksas 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.6 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2014.gada 27.februāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.3, 3.§) 

 

 

Grozījumi  

Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

 
Izdoti saskaņā ar  

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

  
Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.16 

„Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izsakot saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

 „2.2. Pabalsta apmērs ir EUR 142,29 par katru jaundzimušo bērnu. Ja starp bērna vecākiem ir noslēgta laulība un tie vēl 

atrodas nedalītā saimniecībā, un šajā ģimenē ir piedzimis abu vecāku otrs bērns, tad pabalsta apmērs par otru jaundzimušo 

ir EUR 284,57, bet par trešo un nākamajiem bērniem – EUR 426,86  par katru.” 

 

2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.aprīli 

 

 

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                                 O.Agafonovs  

 

 

 

 

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 

Grozījumi  

Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Nepieciešams precizēt peronu loku, kam pienākas pabalsts par otra un 

nākamā bērna piedzimšanu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek precizēts peronu loks, kam pienākas pabalsts 

par otra un nākamā bērna piedzimšanu. 
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3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 

ģimenes, kuras deklarēja savu dzīves vietu Zilupes novada pašvaldībā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus, persona var 

griezties Zilupes novada sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem 

Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 

sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2014.gada 27.februāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.3, 27.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.8 

 

 ,,Grozījums  

Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”” 

 
Izdoti saskaņā ar  

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta  trešo daļu; 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036  
,,Audžuģimeņu noteikumi” 43.punktu   

  
 Izdarīt sekojošu grozījumu Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes 

novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”: 

 

Aizstāt 2.1. punktā skaitli „113,83” ar „143,00”. 

 

 

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                                 O.Agafonovs 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu 

„Grozījums Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”” 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā ,,Ģimenes valsts pamatnostādnēs 2011.-2017.gadā” noteikto, 

ka ģimene ir īpaša institūcija sabiedrībā, kurai ir nepieciešams atbalsts no 

pašvaldību puses, izvērtējot pašvaldībā sniegto atbalstu audžuģimenēm un 

ņemot vērā to apstākli, ka jāveido pēc iespējas tāda politika, kas būtu 

labvēlīga attiecībā uz ģimenēm, īpaši daudzbērnu ģimenēm, un sniegtu 

lielāku atbalstītu novada bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs, tika 

nolemts palielināt pabalstu audžuģimenēm. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos pabalsts bērna uzturam katram bērnam 

audžuģimenē tiek noteikts 143,00 euro mēnesī. 
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3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Izmaiņas tika ņemtas vērā, pieņemot pašvaldības budžetu 2014.gadam. 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā 

ir Zilupes novada sociālais dienests. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas. Saistošo 

noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv, 

sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošo noteikumu 

projekti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

„Zilupes novada vēstis”,  Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais   izdevums.  Adrese: Raiņa iela 13, 

Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu –  Aivars 

Dembovskis, t. 65707317 

http://www.zilupe.lv/
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