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        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2021.gada 28.janvāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.1, 2.§) 

 

        Precizēti 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2021.gada 25.februāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.3, 18.§) 
  

Saistošie noteikumi Nr.2 
Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.18 ,, Par 

Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25
2
.pantu, 

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi par  

sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes  

aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31
1
.punktiem 

 

Izdarīt Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.18 ,, Par Zilupes novada pašvaldības 

pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanās” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsauci uz likuma ,,Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25
2
.pantu ar pirmo un piekto daļu. 

2. Svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsaucē uz Ministru kabineta 

15.11.2005. noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 29.punktu. 

1. Aizstāt 3.1.apakšpunktā vārdus ,,Vienreizēju pabalstu” ar vārdu ,,Atbalstu”. 

2. Izteikt II nodaļu sekojošā redakcijā:  

,,Atbalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai 

5. Naudas līdzekļi pilngadību sasniegušajam bērnam pastāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 

euro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības  - 327,00 euro.” 

mailto:dome@zilupe.lv


3. Svītrot 6.punktu. 

4. Aizstāt 7.punktā skaitli ,,EUR 250,00” ar skaitli ,,820,05 euro”. 

5. Izteikt 9.punktu sekojošā redakcijā: 

,,Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam ir 109,00 euro, bet 

personām ar invaliditāti kopš bērnības  - 163,00 euro.” 

6. Svītrot 10., 11. un 12.punktu. 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu 

,,Grozījums 2015.gada 28.maija Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.18 ,, Par 

Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi 

15.11.2005. MK noteikumos Nr.857 ,,Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, 

kuros ir izmainīts atbalsta apmērs pilngadību 

sasniegušajam bērnam. Sakarā ar izmaiņām 

likumdošanā, tika veiktas izmaiņas arī pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.18.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tika noteikts, ka naudas 

līdzekļi pilngadību sasniegušajam bērnam pastāvīgas 

dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro, bet personām ar 

invaliditāti kopš bērnības  - 327,00 euro. Vienreizējs 

pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei ir 820,05 euro. Pabalsts ikmēneša 

izdevumiem - ir 109,00 euro, bet personām ar 

invaliditāti kopš bērnības  - 163,00 euro. 

      No saistošiem noteikumiem tika izslēgti punkti, 

kas jau ir iekļauti MK noteikumos. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmē 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Lai saņemtu sociālos 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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