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Reģistrācijas Nr.90000017383 

 

Zilupē 

 

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. 

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. 

 

 


