MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
__________________________________________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 25446604, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
17.10.2018.

Nr.7/2018
/17.10.2018. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.14.8/

Grozījumi 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 5
”Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus Mazsalacas novada domes 2009.gada 26. augusta saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi):
1.1. Izteikt noteikumu 33.1.2. punktu šādā redakcijā:
“33.1.2. “Vienreizēju materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 25.00 euro apmērā
katram bērnam, kurš mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē ( izmaksā augustā, septembrī)”
1.2. Papildināt noteikumus ar 33.4.punktu šādā redakcijā:
“33.4. Punktos 33.1.1., 33.1.2., 33.1.3 apakšpunktos minēto materiālo atbalstu piešķir, ja
minētajiem mērķiem ģimene nesaņem sociālās palīdzības pabalstus.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

2018.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Grozījumi 2009.gada saistošajos
noteikumos Nr. 5 “Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mazsalacā
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1.Pašvaldības iniciatīva atsevišķu iedzīvotāju grupu –
daudzbērnu ģimeņu, audžuģimeņu un aizbildņu, kā arī ģimeņu,
kuras audzina bērnu ar invaliditāti, atbalstam.

2. Īss
izklāsts

projekta

satura Noteikumos precizēta materiālā atbalsta sniegšana:
1) mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām – daudzbērnu
ģimenēm, kā arī ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti,
audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm. Materiālā atbalsta mērķissniegt atbalstu tām ģimenēm, kuras nesaņem sociālās palīdzības
pabalstus.
2) Vienreizējs pabalsts skolas lietu iegādei skolēniem, kuri
mācās vispārizglītojošas vidējās izglītības iestādē.
3. Informācija par
2019.gada budžetā minētajiem mērķiem papildus līdzekļi nav
plānoto projekta ietekmi uz nepieciešami.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas.
Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs

Noteikumu projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu,
ņemot vērā minēto institūciju amatpersonu priekšlikumus un
kompetences.

Harijs Rokpelnis

