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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2019.gada 29.martā         Nr.78(78), bezmaksas 

 

VSIA “Autotransporta direkcija” dati liecina, ka arvien vairāk daudzbērnu ģimenes reģionālajā sabiedriskajā 

transportā izmanto Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas atvieglojumu 

saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģimeņu skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, lai saņemtu valsts piešķirtos 

braukšanas maksas atvieglojumus, var uzrādīt vecākiem piešķirto Goda ģimenes apliecību.  Taču, ņemot vērā Ministru 

kabineta noteikumus par valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas 

kārtību, no 2020. gada 1. janvāra katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta apliecība. Tāpēc 

aicinām pašvaldības iesaistīties un informēt pašvaldību teritorijā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes par gaidāmajām 

izmaiņām braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas nosacījumos. 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim 

ir nepieciešams uzrādīt “3+ Ģimenes karti” kopā ar pasi, ID karti vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem 

un studentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku “3+ Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecīgās personas 

vārds un uzvārds, bet katrs ģimenes loceklis no 7 gadu vecuma ir tiesīgs saņemt arī savu personīgo apliecību, tādā veidā 

nodrošinot sev ērtāku iespēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā.  

VSIA “Autotransporta direkcija” aicina pašvaldības vērst daudzbērnu ģimeņu uzmanību uz gaidāmajām izmaiņām un mudināt 

vecākus savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un pasūtīt “3+ Ģimenes karti” saviem bērniem, jo nākamgad skolēni 

un studenti līdz 24 gadu vecumam, uzrādot vecāku karti, vairs nevarēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Bērniem un 

studentiem būs nepieciešama sava personificēta “3+ Ģimenes karte”. 

Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā godagimene.lv vai mobilā lietotnē “3+ karte”. Kartes izgatavošanas laiks ir līdz 45 

dienām. 

Papildus informējam, ka šobrīd skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt 

atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un 

40% apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā 

maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas. 

Par valsts SIA Autotransporta direkcija 

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta 

komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā 

transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā 

valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu 

nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās. 

Par Sabiedrības integrācijas fondu 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē 

kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī 

pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs 

kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. 
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Uz šo brīdi ir noslēgti 300 līgumi ar uzņēmējiem, tajā skaitā kultūras un mākslas iestādes, kas ar atlaižu piešķiršanu, akcijām 

dažādiem produktiem un pakalpojumiem atbalsta karšu īpašniekus. 

  

Kopumā kopš 2015.gada ir sasniegti šādi rādītāji: 

  2015 2016 2017 2018 Kopā  

Personu iesniegumi  4824 11 984 12 793 18 543 48 144 

Izsniegtās kartes  4679 11 542 15 531 37 162 68 914 

  

Informāciju par valsts atbalsta programmu var iegūt: www.godagimene.lv, sociālajos tīklos Facebook un Twitter, kā arī 

mobilajā lietotnē “3+ karte”. 

 

 

 

 
 
Paziņojums par Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2019 projektu 

konkursa izsludināšanu 

 

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām 

reģionos“ atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras 

programma 2019”.  

 

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, Latgales reģiona  kultūrvides, vērtību  un tradīciju saglabāšanu un 

attīstību, sniedzot   finansiālu atbalstu labākajiem  kultūras projektiem. 

 

Projektu pieteikumu (papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 29. marts, līdz plkst. 16:00. Projektu 

ieviešanas laiks ir no 2019. gada maija līdz 2019. gada 16. decembrim. 

 

Projektu pieteikumi iesniedzami vienā eksemplārā papīra formātā, noformēti saskaņā ar nolikuma prasībām, personīgi LRAA 

birojā (Saules ielā 15, Daugavpilī, 3.stāvā) vai pa pastu, un elektroniskā formātā kopā ar visiem pielikumiem (PDF formātā 

vienā failā) nosūtot uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv līdz konkursa iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Atbalsts kultūras programmām reģionos“ projektu konkursa “Latvijas valsts 

mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019” nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami 

interneta mājas lapā www.visitlatgale.com. 

 

Informatīvie semināri par projektu konkursu notiks: 

12. martā plkst.10.30 - Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā, Vidzemes iela 2b, Balvi; 

12. martā plkst.14.00 – Preiļu NVO centrā, Kooperatīva iela 6, Preiļi (3.stāvs). 

 

Uzziņas par projektu konkursu var saņemt Latgales reģiona attīstības aģentūrā, tālr. 65420257 vai pie Latgales kultūras 

programmas vadītājas Valdas Iļjanovas, tel.nr. +371 29278901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.godagimene.lv/
http://latgale.lv/lv/events/event?id=3914
http://www.visitlatgale./
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Par lauka apsekošanas darbiem 
 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā 

esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 

9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums" noteiktajām funkcijām un 

uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko 

informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos  un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindas 1:250 000 - 1:2 000 

ietvaros. 

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim veiks 

topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Zilupes novada teritorijai, tas nozīm ē - veiks teritorijas 

apsekošanu dabā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu, nekustamā 

īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā 

īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.  

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās 

notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, 

kas sākas ar burtiem LA. 

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu 

darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:  

1. Pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumi em un 

situācijai apvidū.  

2. Iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē, vai parādījušies dabā pēc 

aerofotografēšanas tos vizuāli apskatot vai uzmērot. Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar 

mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem.  

3. Precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem.  

4. Nepieciešamības gadījuma veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa 

kuģis - drons). 

 

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.  

Informācija    par   Aģentūru    atrodama    interneta    vietnēs    www.lgia.gov.lv    un 

http://map.lgia.gov.lv 

 

 

 

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novados 
 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 

jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 

  

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas 

apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem 

pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu. 

  

Tālrunis 26385715, e-pasts: ludza@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv 

  

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ciblas, Kārsavas, 

Ludzas un Zilupes novados 

Novads Apdzīvotā vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta 

Ciblas 

Blonti 1.04. 10:00 24.05. 9:00 Pie darbnīcām Blonti, Kluba iela 12 

Pušmucova 01.04. 11:45 24.05. 10:45 Pie pagasta pārvaldes Pušmucova, Skolas iela 1  

Kārsavas 

Mērdzene 01.04. 13:00 24.05. 12:00 Pie MRS kokzāģētavas Mērdzenē  

Šalaji 01.04. 14:00 24.05. 13:00 Pie darbnīcām Šalaji  

Pudinava 01.04. 15:00 24.05. 14:00 Pie darbnīcām Pudinavā  

http://www.lgia.gov.lv/
http://map.lgia.gov.lv/
mailto:ludza@vtua.gov.lv
http://www.vtua.gov.lv/
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=acgagj&centerx=730290.6443708372&centery=6279569.519586433&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ajwyoy&centerx=729385.3053648901&centery=6283193.124615596&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=sbbtup&centerx=730593.3053648901&centery=6287840.124615596&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ytmnjv&centerx=730792.8885500565&centery=6286566.54143043&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ipmvfj&centerx=729912.8885500565&centery=6289065.54143043&zoom=4&layer=map&ls=o
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Ludzas 

Martiši 3.04. 10:00 27.05. 10:00 Pie pagasta pārvaldes Martišos, Ludzas iela 16  

Istalsna 3.04. 14:00 27.05. 14:00 Pie darbnīcām Istalsnā  

Tutāni 3.04. 13:00 27.05. 13:00 Pie darbnīcām Tutānos  

Cirmas 3.04. 13:30 27.05. 13:30 SIA teritorijā Bekons  

Kārsavas 

Salnava 4.04. 10:30 3.06. 10:30 Pie darbnīcām Salnavā, Parku iela 4  

Ruskulova 4.04. 12:30 3.06. 12:30 Pie veikala Ruskulovā  

Mežvidi 2 4.04. 14:00 3.06. 14:00 Pie Līvānu mājām Mežvidi 2  

Zilupes 

Zaļesje 5.04. 9:30 5.06. 10:30 Pie ceļa Zilupe - Pasiene  

Ploski 5.04. 14:00 5.06. 14:00 Pie ceļa Zilupe - Ļauderi  

Pasiene 5.04. 10:30 5.06. 11:00 Pie darbnīcām Pasienē  

Šuškova 5.04. 13:00 5.06. 13:00 Pie divstāvu mājas Šuškovā  

Kārsavas 

Goliševa 8.04. 10:30 6.06. 10:30 Pie darbnīcām Goliševā  

Ļemeševa 8.04. 14:00 6.06. 13:00 Pie darbnīcām Ļemeševa  

Ludzas 

Pilda 10.04. 10:15 7.06. 9:00 Pie darbnīcām Pildā  

Ņukši 10.04. 12:00 7.06. 11:00 Pie darbnīcām Ņukšos  

Pureņi 10.04. 14:00 7.06. 13:00 Pie darbnīcām Pureņos  

Auziņi 10.04. 15:00 7.06. 14:00 Pie darbnīcām Auziņos  

Ļauderi 12.04. 9:00 10.06. 10:30 Pie pagasta pārvaldes Ļauderos, Bērzu iela 3  

Rundēni 12.04. 11:00 10.06. 12:00 Pie darbnīcām Rundēnos  

Pakalne 12.04. 12:00 10.06. 13:00 Pie ceļa Ludza - Pakalne  

Vecsloboda 12.04. 13:00 10.06. 14:00 Pie darbnīcām Istrā  

Pikava 15.04. 10:20 12.06. 10:20 Pie ceļa Ludza-Zilupe  

Briģi 15.04. 11:00 12.06. 11:00 Pie darbnīcām Briģos  

Jučeva 15.04. 12:00 12.06. 12:00 Pie darbnīcām Jučevā  

Nirza 15.04. 12:30 12.06. 12:30 Pie pagasta pārvaldes Nirzā  

Raipole 15.04. 14.00 12.06. 14:00 Pie ceļa Nirza - Rundāni  

Ciblas 

Zvirgzdene 26.04. 9:00 14.06. 9:00 Pie pagasta pārvaldes Zvirgzdenē  

Lauči 26.04. 9:30 14.06. 9:30 Pie bijušās fermas Laučos  

Lucmuiža 26.04. 10:00 14.06. 10:00 Pie darbnīcām Lucmuižā  

Cibla 26.04. 11:00 14.06. 11:00 Pie pagasta pārvaldes Ciblā Muižas iela 6 

Felicianova 26.04. 12:00 14.06. 12:00 Pie darbnīcām Felicianova, Vecā iela12  

Ozipine 26.04. 13:00 14.06. 13:00 Pie veikala Ozupine 

Līdumnieki 26.04. 14:00 14.06. 14:00 Pie pagasta pārvaldes Līdumniekos 

Kārsavas 

Malnava 24.04. 12:00 13.06. 12:00 Malnavas koledžas ter. Malnavā Kļavu iela 5  

Mežvidi 25.04. 12:00 17.06. 12:00 Pie darbnīcām Mežvidos  

 
 

https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=zdkgqp&centerx=731379.3053648901&centery=6269108.145189636&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=nyvdvr&centerx=738281.136962489&centery=6267398.144089015&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=gesgto&centerx=729068.3053648901&centery=6270843.999393345&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vrcvjr&centerx=726926.4511611817&centery=6270802.999393345&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ztfbtt&centerx=722485.8885500565&centery=6301163.375060096&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ikojdg&centerx=719951.8885500565&centery=6300036.375060096&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mirtse&centerx=720379.3259389312&centery=6291148.104041555&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qpvrdt&centerx=756054.8268279332&centery=6251507.894745136&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=riydfk&centerx=753684.9726242248&centery=6254798.894745136&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=eqxcwh&centerx=757521.6810316417&centery=6247483.186337719&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=idncuk&centerx=756101.9726242248&centery=6237569.20691176&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=osvagd&centerx=738753.0979310776&centery=6295614.738958205&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=zvnzcd&centerx=726086.8004964829&centery=6295650.660895382&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ixvlpy&centerx=731842.4492137802&centery=6257345.690528775&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=hvcagp&centerx=730398.5300708257&centery=6262725.476829565&zoom=1&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mbsyrb&centerx=729091.4511611817&centery=6263369.728374803&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=aetzlz&centerx=724527.8885500565&centery=6263710.728374803&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pwamkn&centerx=748134.5558093911&centery=6249431.040541427&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=viknnm&centerx=738971.1389945574&centery=6243746.769522886&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=eurzoc&centerx=732284.6563937451&centery=6242958.80609889&zoom=1&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=zcxgxk&centerx=746790.746648375&centery=6243534.510188415&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=nfigag&centerx=748873.5558093911&centery=6261175.874171095&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mcznko&centerx=750270.5558093911&centery=6260553.874171095&zoom=4&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=fwkdax&centerx=747072.7016056827&centery=6264830.728374803&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=uzfxck&centerx=745318.5558093911&centery=6257750.165763678&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ihnbog&centerx=741005.941805432&centery=6254317.768591598&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mkumdh&centerx=726960.7224336601&centery=6275339.714743489&zoom=2&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vzuwpu&centerx=723589.034346348&centery=6276616.56200447&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=hbbddx&centerx=730388.034346348&centery=6275191.56200447&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=sxucdl&centerx=737868.034346348&centery=6273360.56200447&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=mgdfcf&centerx=738848.034346348&centery=6272733.56200447&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qnlurh&centerx=742784.034346348&centery=6269987.56200447&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=bczwrq&centerx=743852.034346348&centery=6278764.56200447&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=wjbkug&centerx=728610.3053648901&centery=6299579.229263805&zoom=3&layer=map&ls=o
https://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=oxayyb&centerx=718836.4717352228&centery=6286942.395634138&zoom=3&layer=map&ls=o
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APSTIPRINĀTI  

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.02.2019. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2§) 

 

Precizēti 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.03.2019. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1§) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar  

Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 

,,Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu   

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka Zilupes novada pašvaldības pabalsta bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei, 

kā arī atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanas apmēru, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas īsāks par 

mēnesi, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

2. Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Zilupes 

novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns. 

3. Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē slēdz Zilupes novada pašvaldība. Līgumu sagatavo Zilupes novada sociālais 

dienests (turpmāk tekstā – Dienests). Līgumu paraksta Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

 

II. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība 

4. Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts divkāršā Ministru kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā. Ja bērns audžuģimenē uzturas nepilnu mēnesi, pabalsts tiek aprēķināts 

proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē. 

5. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Dienestā 

iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

6. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.  

7. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 16.datumam.  

8. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Zilupes novada bāriņtiesas 

lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.  

9. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu 

pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc minēto apstākļu 

rašanās.  

10. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – 

apcietinājums, audžuģimene informē Dienestu par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu 

dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. Dienests veic uzturnaudas pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām 

uzturēšanās dienām ģimenē. 

11. (Svītrots ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.03.2019. sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1§)) 

 

 

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība 

12. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no 

audžuvecākiem iesniedz Dienestā iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu. 

13. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 75,00, un tas tiek piešķirts, ievietojot bērnu audžuģimenē. 

 

IV. Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, apmērs, 

piešķiršanas un izmaksas kārtība 

14. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, 

par pamatu ņemot Ministru kabineta noteikto atlīdzības apmēru mēnesī.  
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15. Lai saņemtu atlīdzību, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Dienestā iesniegumu 

par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pieprasīšanu. 

16. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai 

atteikumu piešķirt atlīdzību. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

18. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu 

„Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2018.gadā stājās spēkā jauni ,,Audžuģimenes noteikumi”, kā arī 

izmaiņas MK noteikumos Nr.1549 ,,Kārtība, kādā piešķir un 

izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”. Lai 

pašvaldības 27.01.2011. saistošie noteikumi ,,Par Zilupes 

novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” atbilstu spēkā 

esošajiem likumdošanas aktiem, tajos bija jāveic virkne 

izmaiņu. Tā kā grozījumu normu apjoms pārsniedz pusi no 

spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma, tika sagatavoti 

jauni saistošie noteikumi ,,Par Zilupes novada pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi ,,Par Zilupes novada pašvaldības 

palīdzību audžuģimenēm” nosaka Zilupes novada pašvaldības 

pabalsta bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei, kā arī atlīdzības par audžuģimenes pienākumu 

pildīšanas apmēru, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas 

īsāks par mēnesi, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmē sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības pašvaldības budžeta līdzekļus. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

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 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 

notikušas.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

„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 

mailto:dome@zilupe.lv

