MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 64251908, fakss 65509888, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
16.05.2018.

Nr.2/2018
/16.05.2018. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.6.17/

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 grozījumus Mazsalacas novada domes 2009.gada 26.augusta saistošo
noteikumu Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi)
33.1.3. punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“33.1.3. Materiālais atbalsts ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai bērniem no
daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar invaliditāti Mazsalacas novada Pirmskolas izglītības iestādē
un Mazsalacas vidusskolā, aizbildnībā un audžuģimenē esošajiem bērniem jebkurā pirmskolas
vai vidējās izglītības iestādē, līdzekļus pārskaitot pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina un
apmeklējuma lapas saņemšanas. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir uz
vienu mācību semestri, vai no septembra līdz decembrim un no janvāra līdz jūnijam.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Mazsalacas novada ziņas.”

Domes priekšsēdētāja vietniece

Dace Mažānova

2018.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.2/2018 “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

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 daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm,
kurās ir bērns ar invaliditāti, materiālā atbalsta sniegšana
ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmskolas un vispārējās izglītības
iestādē Mazsalacas novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

2018.gada budžetā minētajiem mērķiem papildus līdzekļi nav
nepieciešami

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