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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2014.gada 28.martā        Nr.31 (31), bezmaksas 

 

 

 

 
APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2014.gada 30.janvāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.2, 4.§) 

      

Saistošie noteikumi Nr.3 

 

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par 

svētku pabalstiem” 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu 

 
1. Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku pabalstiem” sekojošu grozījumu: 

 

Izteikt 7.2.punktu sekojošā redakcijā: 

,,7.2. Vienreizēja pabalsta apmērs ir: 

7.2.1. 75 gadu jubilejā – līdz EUR 20,00; 

7.2.2. 80 gadu jubilejā – līdz EUR 40,00; 

7.2.3. 85 gadu jubilejā – līdz EUR 60,00; 

7.2.4. 90 gadu jubilejā – līdz EUR 80,00; 

7.2.5. 95 gadu jubilejā – līdz EUR 100,00; 

7.2.6. 100 gadu jubilejā – līdz EUR 500,00.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 
Saistošo noteikumu 

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Par svētku 

pabalstiem”” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Tā kā pašvaldībā nav noteikts maznodrošināto personu statuss, 

pensionāriem nav iespējams saņemt pašvaldības palīdzību. Lai 

kaut kādā veidā atbalstītu pensionārus, tika veiktas izmaiņas 
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saistošajos noteikumos ,,Par svētku pabalstiem”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tika noteiktas vairākas pensionāru 

grupas, kurām tiks piešķirts pabalsts jubilejā. Pabalsts tiks 

piešķirts 75, 80, 85, 90, 95 un 100 gadu jubilejā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Šīs izmaiņas tiks ņemtas vērā, plānojot pašvaldības budžetu 

2014.gadam. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus, persona 

var griezties Zilupes novada sociālajā dienestā vai pie 

sociālajiem darbiniekiem Pasienes un Lauderu pagasta 

pārvaldēs to pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 

notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi, 

nolikumi 

 

 

 

 

 

 
APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2014.gada 30.janvāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.2, 5.§) 

      

Saistošie noteikumi Nr.4 

 

,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  
35.panta pirmo un ceturto daļu 

 

 
1. Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” sekojošus grozījumus: 

 

1.1.Izteikt noteikumu 3.1.1.1.punktu sekojošā redakcijā: 

,,3.1.1.1. Pašvaldībā noteiktais garantētais iztikas līmenis vienai personai ir EUR 49,80 mēnesī.” 

 

1.2. Izteikt noteikumu 3.2.4.punktu sekojošā redakcijā: 

,,3.2.4. Pabalsts dokumentu noformēšanai tiek piešķirts trūcīgām personām pases saņemšanai, ja pasei (personas 

apliecībai) beidzas derīguma termiņš, kā arī gadījumos, ja pase gājusi bojā ugunsgrēka vai citas stihiskas 

nelaimes gadījumā. Sociālajam darbiniekam ir tiesības, izvērtējot situāciju, noteikt arī summu ceļa 

izdevumiem. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 36,00. Pabalsts tiek pārskaitīts uz pakalpojuma sniedzēja norādīto 

kontu.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.martā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/
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Saistošo noteikumu 

,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Zilupes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums        Zilupes novada pašvaldībā tiks pieņemti jauni saistošie 

noteikumi par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, paplašinot pabalsta 

saņēmēju loku un palielinot pabalsta summu. Līdz ar to 

pašvaldība ir spiesta samazināt GMI pabalsta apmēru, lai 

iekļautos ieplānotajā budžetā.  

       Tā kā Zilupes novads robežojas ar Krievijas Federāciju, 

daudzi novada iedzīvotāji brauc pāri robežai vairākas reizes 

nedēļā, līdz ar to pase beidzas daudz ātrāk par pasē norādīto tās 

derīguma termiņu. Lai ieviestu vienlīdzīgu pabalsta piešķiršanas 

principu attiecībā uz visiem trūcīgiem novada iedzīvotājiem, 

tika nolemts ieviest ierobežojumus pabalstu dokumentu 

noformēšanai piešķiršanas gadījumā. Līdz šim pabalsts tika 

piešķirts arī pases nozaudēšanas gadījumā. Lai motivētu 

iedzīvotājus uzmanīgāk izturēties pret personu apliecinošiem 

dokumentiem, tika ieviests vēl viens ierobežojums pabalsta 

saņemšanai – pabalstu piešķir, ja pase gājusi bojā ugunsgrēka 

vai citas stihiskas nelaimes gadījumā. Tiek palielināts pabalsta 

apmērs, iekļaujot tajā transporta izdevumus pases pieteikšanai 

un saņemšanai izdevējiestādē, kas atrodas tikai Ludzas pilsētā, 

t.i. 32 km attālumā no Zilupes novada. 

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Zilupes novadā” nosaka, ka pabalsts dokumentu 

noformēšanai tiek piešķirts trūcīgām personām pases 

saņemšanai, ja pasei beidzas derīguma termiņš vai pase gājusi 

bojā ugunsgrēka vai citas stihiskas nelaimes gadījumā. Pabalsta 

apmērs ir līdz EUR 36,00. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Pabalsta palielināšana tika ņemta vērā, pieņemot 2014.gada 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus, persona 

var griezties Zilupes novada sociālajā dienestā vai pie 

sociālajiem darbiniekiem Pasienes un Lauderu pagasta 

pārvaldēs to pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav 

notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi, 

nolikumi/ Saistošo noteikumu projekti. 

 
 
 
 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes  

2014. gada 26.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.4, 3.§) 

    

Saistošie noteikumi Nr.9 

“Grozījumi 2009. gada 01. jūlija Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1. 

“Zilupes novada pašvaldības nolikums” 

Zilupē 

  

 

http://www.zilupe.lv/
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Izdoti saskaņā ar: 

Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

šā likuma 54. panta otru daļu, 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 
3. panta 14. daļu 

 

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības domes 2009. gada 01. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes 

novada pašvaldības nolikums” 18. punktā izsakot to šādā redakcijā: 

“18. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir 

izveidojusi šādas komisijas: 

18.1. Zilupes novada vēlēšanu komisiju, kurā ir 7 locekļi; 

18.2. Zilupes novada administratīvo komisiju, kurā ir 4 locekļi; 

18.3. Zilupes novada zemes un privatizācijas komisiju, kurā ir 5 locekļi; 

18.4. Zilupes novada iepirkumu komisiju, kurā ir 4 locekļi; 

18.5. Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisiju, kurā ir 

5 locekļi.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā to parakstīšanas dienā 2014. gada  26.martā. 

 

Domes priekšsēdētājs        O. Agafonovs 

 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 1 „ Zilupes novada pašvaldības nolikums” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1.Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1.Likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 

2. punkts paredz, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos 

normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, 

instrukcijas). 

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu Nr.1. „Zilupes novada pašvaldības 

nolikums” 18.pants nosaka: atsevišķu pašvaldības 

funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas.  

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Izveidojot “Zilupes novada pašvaldības vidi 

degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju 

apzināšanas komisiju”, var noteikt kārtību, kādā 

jāuztur teritorija un ēkas Zilupes novadā. 

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

4.1.Būvju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji kļūst 

motivētāki nekustamo īpašumu sakārtošanā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        O. Agafonovs 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 

„Zilupes novada vēstis”,  Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais   izdevums.  Adrese: Raiņa iela 13, 

Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu –  Aivars 

Dembovskis, t. 65707317 
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