
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000041258 

“Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,  

e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv 

2015.gada 28.janvārī                                      

APSTIPRINĀTI 

ar  Ciblas novada domes 

 2015.gada 28.janvāra sēdes 

lēmumu nr.2 

(prot. Nr.2, 15.§.) 

 

Ciblas novada domes 2015. gada 28.janvāra saistošie noteikumi nr.2 ’’Grozījumi Ciblas 

novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos nr.1 ‘’‘’Par sociālās palīdzības  

pabalstiem’’’’. 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu,  

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 

 un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,  

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”  

27., 30, 31. un 31¹.punktiem 

 

Izdarīt  grozījumus Ciblas  novada domes 2014.gada 23. janvāra   saistošajos noteikumos Nr.1 

”Par sociālās palīdzības pabalstiem ”:     

1. Saistošo noteikumu 45. punktu  izteikt šādā redakcijā: 

‘’45. Pabalsta apmērs katru mēnesi bērna uzturēšanai  EUR 110.00  mēnesī bērnam  līdz 18 

gadu vecumam, apgērba un mīkstā inventāra iegādei – EUR 60.00 ceturksnī’’ 

2.Saistošo noteikumu 46. punktu  izteikt šādā redakcijā: 

‘’46.Veselības aprūpes pabalstu ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu, operāciju un 

transporta pakalpojumu  apmaksai piešķir līdz 100.00 EUR personai, kurai noteikta atbilstība 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumiem Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu.” 

3.Izslēgt saistošo noteikumu 47. punktu 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Rej. Nr. 90000041258 

Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss 657 00894,  

e-pasts ciblasnovads@ciblasnovads.lv 

Ciblas novada  domes 2015. gada 28. janvāra  saistošo noteikumu Nr.2 ‘’Grozījumi Ciblas 
novada domes 2014. gada 23. janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1" Par sociālās 

palīdzības pabalstiem’’ projekta paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu. 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu Ciblas novada 

pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, nodrošinot finansiālu atbalstu 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā arī citām 

ģimenēm (personām), kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesīgas 

to saņemt, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Šie saistošie noteikumi paredz izmaiņas Ciblas novada pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstu veidos un apmēros,  dažu pabalstu 

piešķiršanas un izmaksas kārtībā.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības domes budžetu būtiski neietekmē 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks 

paplašinātas.Normatīvais akts tiks publicēts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā, Ciblas novada  

pašvaldības domes mājaslapā internetā un informatīvajā izdevumā 

‘’Ciblas novada ziņas’’ 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 
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