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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Lubānā

2011.gada 24.februārī                                                                                        Nr. 4
(Protokols Nr.3, 6.§)

”Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālajiem 
pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pilngadības sasniegšanas Lubānas 
novadā” atzīšanu pār spēku zaudējušiem””

Izdoti saskaņā ar likuma
 „Par pašvaldībām”
21.panta 16) punktu

Atzīt  par  spēku  zaudējušiem  Lubānas  novada  pašvaldības  2008.gada  31.janvāra 
saistošos  noteikumus  Nr.2  „Par  sociālajiem  pabalstiem  bārenim  un  bez  vecāku 
gādības  palikušajam  bērnam  pēc  ārpusģimenes  aprūpes  beigšanās  un  pilngadības 
sasniegšanas Lubānas novadā”.

Saistošo noteikumu Nr.4
„Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās un pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”

paskaidrojuma raksts

mailto:pasts@lubana.lv


Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                 Tālis Salenieks

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Saistošie  noteikumi  Nr.2  „Par  sociālajiem 
pabalstiem  bārenim  un  bez  vecāku  gādības 
palikušajam  bērnam  pēc  ārpusģimenes  aprūpes 
beigšanās  un  pilngadības  sasniegšanas  Lubānas 
novadā”  apstiprināti  2008.gada  31.janvārī.  MK 
Noteikumu par sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības  palikušajam bērnam,  kurš  ir 
ārpusģimenes  aprūpē,  kā  arī  pēc  ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās Nr.857 15.11.2005. 22.punktā ir 
teikts,  ka  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  ir 
tiesīgas noteikt papildu atvieglojumus bērnam, kā 
arī pilngadību sasniegušajam bērnam. Gan spēkā 
esošie  saistošie  noteikumi,  gan  Lubānas  novada 
pašvaldības  patreizējā  ekonomiskajā  situācija 
neļauj  iespējas  paredzēt  papildus  atvieglojumus, 
kā tos, kas nosaukti MK noteikumos. 

Saistošo noteikumu 
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām saistošos 
noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem ar 
atsevišķiem saistošajiem noteikumiem

Īss saistošo noteikumu  satura 
izklāsts

Pašvaldības  2011.gada  budžetā  nav  plānots 
palielināt  sociālo  pabalstu  apmērus  vai  noteikt 
jaunus  pabalstu  veidus,  kas  atšķirtos  no 
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 
izbeigšanās” noteiktajiem veidiem.

Saistošo noteikumu iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav  

Saistošo noteikumu iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav 

Saistošo noteikumu iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām  

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar 
kuriem saistošie noteikumi 
sagatavoti

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16) daļa

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar 
saistošajiem noteikumiem 

Saistošie  noteikumi  un  paskaidrojuma  raksts 
ievietots www.lubana.lv 
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