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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2014.gada 17.decembrī

Nr.21
/17.12.2014. domes lēmums Nr.21.33/

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 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par materiālo atbalstu
Mazsalacas novada pašvaldībā”, turpmāk – noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar 2.4. punktu šādā redakcijā:
„ 2.4. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai pārtrauc sniegt 5.un 6.klašu
izglītojamiem, kuri pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai bez attaisnota iemesla
kavējis mācības 3 dienas mēnesī vai 20 stundas semestrī ( septembris- decembris un janvāris- maijs)
un vecāki nesadarbojas ar mācību iestādi identificētās problēmas risināšanā.”
1.2. Papildināt noteikumus ar 2.5.punktu šādā redakcijā:
„2.5. Ēdināšanas izdevumu segšanu pārtrauc ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu
izglītojamam par 2.4.punktā minētajiem pārkāpumiem 3 darba dienu laikā pēc saņemtās
izglītības iestādes rakstiskas informācijas.“

1.3. Noteikumu 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„3.1. Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreizējs un to ir tiesības
saņemt par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves vieta ir Mazsalacas novada
administratīvā teritorija”.
1.4. Papildināt noteikumus ar 3.1.1 punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
„3.1.1 Materiālā atbalsta apmērs ir 75 euro par katru bērnu, ja Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā dzīves vieta ir deklarēta vienam no vecākiem.
1.5. 1.4. Papildināt noteikumus ar 3.1.2 punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
3.1.2 Materiālā atbalsta apmērs ir 150 euro par katru bērnu, ja Mazsalacas novada
administratīvajā teritorijā pēdējos 12 mēnešus dzīves vieta ir deklarēta abiem vecākiem”.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
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Saistošo noteikumu grozījumi ir izstrādāti lai motivētu 5., 6.klašu
izglītojamos ievērot izglītības iestādes iekšējās kārtības
noteikumus un veicinātu vecāku un skolas sadarbību un
izglītojamo audzināšanu. Saistošo noteikumu grozījumi ir
izstrādāti, lai motivētu iedzīvotājus deklarēties pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
satura Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, kas nosaka, dome var pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar saistošo noteikumu grozījumiem
tiks noteikti gadījumi, kad materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu
segšanai pārtrauc sniegt 5.un 6.klašu izglītojamiem. Ar saistošo
noteikumu grozījumiem tiks noteikti lielāki pabalsti bērna
piedzimšanas gadījumā.
Ņemot vērā, ka ir noteikts lielāks materiālais pabalsts bērna
piedzimšanas gadījumā, būs nepieciešami papildus pašvaldības
budžeta līdzekļi.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
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Saistošo noteikumu grozījumu projekts motivēs iedzīvotājus
deklarēties Mazsalacas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un līdz ar to ir iespējama pozitīva ietekme uz
uzņēmējdarbības attīstību novadā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas, izņemot
lēmuma pieņemšanu par ēdināšanas izdevumu segšanas
pārtraukšanu. Noteikumus piemēros tajos minētās amatpersonas,
izglītības iestādes un pašvaldības Grāmatvedības nodaļa.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Noteikumu projekts
ir izstrādāts, ņemot vērā pašvaldības iestāžu amatpersonu un
domes deputātu priekšlikumus.
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