
 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751 

T.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Zilupes novada pašvaldības domes 27.01.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2§) 
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes 31.03.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 

Par svētku pabalstiem 

Zilupē 
Izdoti saskaņā ar: 

 Latvijas Republikas likuma 

 „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

1. VISPĀRĪGS NOTEIKUMS 

 

Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka svētku pabalstu veidus Zilupes novadā, šo 

pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos 

minētos pabalstus. 

2. PAŠVALDĪBAS SVĒTKU PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA 

 

2.1. Pašvaldības svētku pabalstus piešķir ģimenēm/personām, kuras savu pamatdzīvesvietu ir 

deklarējušas Zilupes novadā. 

2.2. Pabalstus, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus, piešķir un izmaksā Zilupes novada 

sociālais dienests apstiprinātā budžeta ietvaros. 

3. SVĒTKU PABALSTU VEIDI 

 

3.1.Vienreizējie svētku pabalsti ir: 

3.1.1. Pabalsts skolas piederumu iegādei Zinību dienā; 

3.1.2. Vienreizējs pabalsts izlaidumam; 

3.1.3. Ziemassvētku pabalsts; 

3.1.4. Pabalsts astoņdesmit vai vairāk gadu jubilejā; 

3.1.5. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā; 

3.2. Līdz 2012.gada 31.decembrim svētku pabalstus izmaksā, ja budžetā attiecīgajam svētku 

pabalsta veidam ir paredzēti līdzekļi. 

 

4. PABALSTS SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI ZINĪBU DIENĀ 

 

4.1. Pabalstu skolas piederumu iegādei Zinību dienā kārtējā mācību gada 1.septembrī piešķir šādām 

iedzīvotāju sociālajām grupām: 
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4.1.1. ģimenēm, kuras audzina nepilngadīgus bērnus; 

4.1.2. ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu (bērnus invalīdus); 

4.1.3. ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus); 

4.1.4. ģimenēm, kuras ir Zilupes novada sociālā dienesta uzskaitē un pilda līdzdarbības 

pasākumus; 

4.1.5. ģimenēm, kurām laika posmā no kārtējā kalendārā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim ir 

noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam; 

4.1.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm;  

4.1.7. Audžuģimeņu bērniem. 

4.2. Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš kalendārā gada septembrī uzsāks 

mācības Zilupes novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē. 

4.3. Vienreizējā pabalsta apmēru katru gadu pirms pabalstu izmaksas apstiprina Zilupes novada 

pašvaldības Dome, un tas ir atbilstošs Zilupes novada sociālā dienesta attiecīgā budžeta gada 

apstiprinātai tāmei. 

4.4. Pabalstu piešķir natūrā (skolas piederumi, somas, darba burtnīcas u.c.). 

 

5.VIENREIZĒJS PABALSTS IZLAIDUMAM 

 

5.1. Pabalstu izlaidumam piešķir audzēkņiem, kas pabeidza: 

1) Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes – līdz 10 Ls (pabalstu piešķir natūrā).  

2) Zilupes vidusskolas 9.klasi – līdz 10 Ls,  

3) Pasienes pamatskolas 9 klasi – līdz 10 Ls,  

4) Zilupes vidusskolas 12 klasi – līdz 15 Ls,  

5) Zilupes arodvidusskolas 3.kursu – līdz 15 Ls.  

5.2. Vienreizējā pabalsta apmēru katru gadu pirms pabalstu izmaksas apstiprina Zilupes novada 

pašvaldības Dome, un tas ir atbilstošs Zilupes novada sociālā dienesta attiecīgā budžeta gada 

apstiprinātai tāmei. 

5.3. Pabalstu izmaksā skolēnam skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.  

6. ZIEMASSVĒTKU PABALSTI 

 

6.1. Ziemassvētku pabalstu piešķir šādām iedzīvotāju sociālajām grupām: 

6.1.1. ģimenēm, kuras audzina nepilngadīgus bērnus; 

6.1.2. ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu (bērnus invalīdus); 

6.1.3. ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus) 

6.2. Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku dāvanu iegādei bērniem, kuri apmeklē Zilupes novada 

vispārizglītojošās skolas un Zilupes novada pirmsskolas izglītības iestādes.  

6.3. Vienreizējā pabalsta apmēru Zilupes novada sociālais dienests par 6.1.apakšpunktā minētajām 

iedzīvotāju sociālajām grupām katru gadu saskaņo Zilupes novada pašvaldības domi atbilstoši 

Zilupes novada sociālā dienesta attiecīgā budžeta gada apstiprinātai tāmei.  

6.4. Pabalsts tiek piešķirts natūrā. 

7. PABALSTS ASTOŅDESMIT VAI VAIRĀK GADU JUBILEJĀ 

 

7.1. Pabalstu astoņdesmit vai vairāk gadu jubilejā piešķir personām, kuras sasniegušas astoņdesmit, 

deviņdesmit vai simts gadu. 

7.2. Vienreizējā pabalsta apmērs ir: 

7.2.1. 80 gadu jubilejā – līdz Ls 30,00 

7.2.2. 90 gadu jubilejā – līdz Ls 50,00 

7.2.3. 100 gadu jubilejā – līdz Ls 100,00. 

7.3. Pabalstu piešķir mēnesī, kad persona sasniegusi astoņdesmit vai vairāk gadu vecumu, 

pamatojoties uz personas iesniegumu. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz 

iesniedzēja kontu.  
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8. PABALSTS SAKARĀ AR STĀŠANOS LAULĪBĀ 

 

8.1. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā tiek piešķirts jaunlaulātajiem, stājoties laulībā pirmo reizi. 

8.2. Pabalstu Ls 60,00 izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu, ja to lūdz 

persona.  

8.3. Pabalstu pieprasa viens no laulātajiem, iesniedzot iesniegumu un dokumentus, kas apliecina 

laulības noslēgšanas faktu. 

8.4. Pabalstu izmaksā ne agrāk kā kalendārajā mēnesī, kurā noslēgta laulība, un ne vēlāk kā sešu 

mēnešu laikā pēc attiecīgās kāzu dienas. 

8.5. Ja viens no laulātajiem laulībā stājas otro reizi, tad pabalsts netiek piešķirts. 

 

9. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU 

IZPILDES KONTROLE 

  

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

9.2. Ja pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, norādot 

pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.  

9.3. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Zilupes novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu 

komiteja. 

   

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

  

10.1. 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 

  

 

 

 


