
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315 

Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, 

 

        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2012.gada 28.decembra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.18, 23§) 
      

Saistošie noteikumi Nr.15 
,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu” 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu” 

sekojošu grozījumu: 

 

Papildināt 2.2.punktu ar otru teikumu sekojošā redakcijā: 

,,Ja starp bērna vecākiem ir noslēgta laulība, tad pabalsta apmērs par otru jaundzimušo bērnu šajā 

ģimenē ir Ls 200,00, bet par trešo un nākamajiem bērniem – Ls 300,00 par katru.” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saistošo noteikumu 

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Zilupes novadā ir zems bērnu dzimšanas līmenis. Lai 

veicinātu demogrāfiju pašvaldībā, veicinātu bērnu 

dzimšanu un sniegtu palīdzību ģimenei bērna 

piedzimšanas gadījumā, tika veiktas izmaiņas 

saistošajos noteikumos ,,Par vienreizēju pabalstu 

ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tika palielināts pabalsta 

sakarā ar bērna dzimšanu izmaksas apmērs laulībā 

esošajiem vecākiem: par otru bērnu – 200 lati, par 

trešo un nākamajiem – 300 lati. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Šīs izmaiņas tiks ņemtas vērā, plānojot pašvaldības 

budžetu 2013.gadam. 

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. Saistošo noteikumu projekts un 

paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv, sadaļā 

Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi 

 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/

