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APSTIPRINĀTI  

ar Zilupes novada pašvaldības domes 27.01.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2§) 
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes 30.03.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12 

Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu 

un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 

 „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

       

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Pabalsts samaksai par speciālo autotransportu tiek piešķirts ar mērķi nodrošināt personām, kas 

atrodas smagā veselības stāvoklī transportēšanu no slimnīcas uz Zilupes veselības un sociālās 

aprūpes centru.    

1.2. Pabalsts degvielas samaksai slimnieka transportēšanai tiek piešķirts ar mērķi nodrošināt 

transportēšanu personām no slimnīcas uz Zilupes veselības un sociālās aprūpes centru un šo 

transportēšanu ir iespējams veikt bez speciāla autotransporta palīdzības. 

1.3. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu un pabalsta saņemšanas 

kārtību.    

 

2. PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

 

2.1. Pabalstus piešķir personām, kuras deklarējuši savu dzīvesvietu Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku vai apgādniekiem ir 

piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss. 

2.2. Pabalstu samaksai par speciālo autotransportu piešķir guļošo slimnieka transportēšanai no 

slimnīcas uz Zilupes veselības un sociālās aprūpes centru. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no attāluma 

un nobraukto kilometru skaita, bet ne vairāk, kā Ls 150,00. 

2.3. Pabalsts degvielas samaksai slimnieka transportēšanai piešķir, apmaksājot degvielas čeku vai 

izsniedzot degvielas talonu personai/uzņēmējsabiedrībai par nobrauktiem kilometriem, bet ne 

vairāk, kā Ls 100,00. 



 2 

2.4. Lai saņemtu 2.2. un 2.3. punktos norādītus pabalstus personai nepieciešams Zilupes novada 

sociālajā dienestā iesniegt: 

2.4.1. iesniegumu; 

2.4.2. čekus par nopirkto degvielu vai rēķinu-pavadzīmi; 

2.4.3. ceļazīmi; 

2.4.4. izraksta no slimnīcas kopiju (uzrādot oriģinālu); 

2.5. Zilupes novada sociālais dienests pārbauda personas atbilstību pabalsta piešķiršanai un 2 darba 

dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.  

 

3. SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS  

UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

3.1. Sociālais dienests informē pabalsta pieprasītāju par piešķirtā pabalsta apmēru. 

3.2. Ja pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, lēmumā 

norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņus.  

3.3. Šo Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes novada Sociālās, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja. 

 

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

  

4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada 

vēstis” likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. Saistošie noteikumi izliekami 

Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās un publicējami 

mājas lapā internetā www.zilupe.lv. 

  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                Oļegs Agafonovs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


