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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 

 

Grozījumi 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 

 

1. Izdarīt Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu  Nr. 10.,,Par 

vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu” šādus grozījumus: 

 

1.1.Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

„2.2 Pabalsta apmērs ir EUR 150,00 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 300,00, bet par trešo un 

nākamajiem bērniem – EUR 450,00 par katru.”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Zilupes 

novada vēstis" likuma "Par pašvaldībām" 45. panta noteiktajā kārtībā. Saistošie 

noteikumi izliekami Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada pagastu 

pārvalžu ēkās un publicējami mājas lapā internetā www.zilupe.lv. 

 

 

 

 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs      O.Agafonovs 
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Saistošo noteikumu Nr.5 

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums  1.1. Pašvaldības pabalsts ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu līdz šim laikam tika 

iekļauti Zilupes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”, 

kas vispusīgi neattēloja pabalsta ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršanas 

un izmaksas kārtību. Tāpēc pabalsts 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tika 

izslēgts no saistošo noteikumu „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes 

novadā” un tiks apstiprināti jauni 

saistošie noteikumi ,,Par vienreizēju 

pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna 

piedzimšanu”.  

2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. Saistošie noteikumi ,,Par vienreizēju 

pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna 

piedzimšanu” nosaka personas, kurām ir 

tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, 

piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar 

bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai 

sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā 

pamatvajadzību nodrošināšanai.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošie noteikumi stasis spēkā 2015.gadā 

un kopumā būtiski nepārsniegs 2014.gada 

apstiprinātā budžeta ietvarus  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi  

4.1. Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

5.1. 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  

6.1. 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 pašvaldības domes priekšsēdētājs      O.Agafonovs 

 


