
 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov.,  5751,  

tālrunis +371 65707311; fakss +371 65707315; e-pasts: dome@zilupe.lv 

Zilupē 

 

 

        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2018.gada 25.janvāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.1, 3.§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2 

 
,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības 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 saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” 

sekojošus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.1.punktu sekojošā redakcijā: 

,,2.1.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.” 

2. Aizstāt 3.6.punktā skaitli ,,71,14” ar ,,75,00”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 
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Saistošo noteikumu 

„Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par 

Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2018.gada 16.janvārī Ministru kabinets pieņēma 

grozījumus Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumos Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi”, 

nosakot, ka pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 

nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta 

noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru sākot ar 

2018.gada 1.janvāri. 27.01.2011. pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” noteiktais 

pabalsts ir 150,00 euro, kas uz doto brīdi neatbilst 

spēkā esošajai likumdošanai, līdz ar to tiek veiktas šīs 

izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7.  

2. Īss projekta satura izklāsts Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam 

katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts divkāršā 

Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu 

apmērā, t.i. 0 – 6 (ieskaitot) gadiem – 215,00 euro un 

no 7 – 18 (ieskaitot) gadiem 258,00 euro. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

2018.gadā pašvaldības ievietoto bērnu skaits 

audžuģimenēs ir samazinājies. Uz 01.01.2018. bērnu 

skaits ir 6. Bez tam valsts nodrošina mērķdotāciju 

pašvaldībai ar bērna uzturu saistīto izdevumu 

segšanu. Līdz ar to pabalsta palielinājums 

audžuģimenēm 2018.gada pašvaldības budžetā nav 

nepieciešams un paliks iepriekšējā gada līmenī.  

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību būtībā 

nemainīs. 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/ Saistošo 

noteikumu projekti. 
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