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4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos Latgalē un Vidzemē iznīcinātajām sējumu
platībām un sienu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā
izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija
(ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā
iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē
un
Vidzemē.
Paredzēts,
ka
4.
septembrī
lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu
rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu
sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties
platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta
(LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā
aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par
plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD
elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā
iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē
jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā
lauksaimniecības kultūraugu sējumi. Informācija
sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām,
kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu
platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav
jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju
platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā
sagatavotā siena daudzums.

Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama
ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un
LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku
apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.
Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD
speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu
platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības
pārstāvi.
Kompensāciju saľems par 2017. gadā Vienotajā
iesniegumā
deklarētajām
lauksaimniecības
kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju
sējumiem 2018. gada raţai, kuri apsekošanas
rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem.
Kompensāciju par sienu saľems saimniecības, ja
Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir
reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un
apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis
bojā plūdu rezultātā.
Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās
izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks
segtas daļējā apmērā. Kopējā kompensāciju izmaksai
nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā
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apzinātās bojā gājušās platības. Kompensācija ir
uzskatāma par valsts atbalstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar
Eiropas Komisiju.

3. Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām
netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās
atbilstības prasību izpildei;
4. Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības
neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas
iegādei,
bioloģiskās
lauksaimniecības
atbalstam;
5. Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto
mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situācija
un pagarināts uzraudzības periods vai
piemērotas atkāpes.

Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības
zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, platību
maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks piemērotas
sekojošas atkāpes:
1. Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un
novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu
izpļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā
apstākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi,
lai apsaimniekotu platības;
2. Netiks piemērota minimālās raţības ieguves
prasība saistītā atbalsta saņemšanai par
sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām
un cietes kartupeļiem;

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa
maksājumu izmaksas lielākā apjomā nekā sākotnēji tika
paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85%
mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un bioloģiskie
maksājumi).

_________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.
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Informācija presei
5.09.2017.
Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu grieţos”

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija”
sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas
Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas
Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas
simtgadi,
izsludina
fotogrāfiju
un
zīmējumu/gleznojumu konkursu „Latvijas
lauki gadsimtu grieţos” un aicina tajā
piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

konkursa labākajiem darbiem tiks veidota
izstāde
Likteņdārza
daudzfunkcionālajā
sabiedriskajā ēkā, kuras atklāšana notiks 2018.
gada 4.maijā.
Katras nominācijas trīs labāko darbu autori
iegūs iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu
Briselē 2018. gada rudenī, bet autoram, kura
darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas
pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiks
piešķirta simpātiju balva – mākslinieces
Dţemmas Skulmes glezna.

Konkursa mērķis ir popularizēt Latvijas laukus,
parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku
sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu
un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas
lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka
acīm.

Ar konkursa “Latvijas lauki gadsimtu grieţos”
nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties
biedrības Latvijas Zemnieku federācija mājas
lapā www.lzf.lv.

Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti pāršķirstīt
savus albūmus un izveidot divu fotogrāfiju
salikumu, parādot lauksaimniecības un lauku
pagātni un tagadni, vai attēlot zīmējumos vai
gleznojumos skaistākās Latvijas lauku ainavas.

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” (LZF)
ir izveidota 1990. gadā un šobrīd apvieno
dažādu nozaru lauksaimniekus visos Latvijas
reģionos. LZF iestājas par apdzīvotiem un
ekonomiski aktīviem Latvijas laukiem, par
taisnīgām un vienlīdzīgām attīstības iespējām
visiem Latvijas lauksaimniekiem, īpaši vēršot
uzmanību uz atbalstu mazo un vidējo
saimniecību – ģimeņu saimniecību, attīstību un
to nozīmīgo lomu ilgtspējīgā Latvijas lauku
sociālekonomiskā attīstībā.

Konkursam ir jāiesūta divu fotogrāfiju salikums
tēmās “Zemnieka darbs cauri gadsimtiem”
un/vai “Lauku sēta cauri gadsimtiem”, kurā
viena fotogrāfija uzņemta šajā gadsimtā un otra
– iepriekšējā gadsimta sākumā. Savukārt par
tēmu “Latvijas lauku ainava” māksliniekiem
jāiesūta pašu zīmēti vai gleznoti darbi.
Darbus konkursam var iesūtīt no 2017.gada
5.septembra līdz 2017.gada 5.decembrim. No
Biedrība „LATVIJAS ZEMNIEKU FEDERĀCIJA”
Reģ. Nr.40008028935; adrese: Republikas laukums 2,
Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.nr. +37120023813; E-pasts: info@lzf.lv;
www.lzf.lv; Twitter: @LZF_1990
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Bērnu un jauniešu interešu centra „Zilupe”
2017./2018.mācību gadā piedāvātie interešu izglītības
pulciľi

Veidošana no māla – skolotāja Aļona Mičenko
(t.29914464)
Tautas dejas – skolotāja Tatjana Meškovska

Mazpulki – skolotāja Ināra Adeļeviča

(t.26795850)

(t.26696651)

Deju teātris – skolotāja Oksana Štrauha

Floristika – skolotāja Nataļa Ivanova

(t.26791161)

(t.29340884)

Breake dance – skolotājs Dmitrijs Pavlovs

Futbols – skolotājs Sergejs Fenčenko

(t.29457952)

(t.29856598)

Sporta dejas – skolotājs Aleksandrs Rutks

Vokālā dziedāšana – skolotāja Tatjana Fenčenko
(t.25929468)

(t.26025727)
Radošās pašdarbības pulciņš – skolotāja Diāna Starnovska
(t.29456973)

Kokapstrāde – skolotājs Agris Griševs
(t.29412516 )

Fitness – skolotāja Sanita Sunupļa

Basketbols, volejbols , florbols - skolotājs Valērijs Rimšs
(t.28482245)

(t.29680697)
Vispusīgā fiziskā sagatavotība – skolotāja Vita Tutina
(t.26180883)

Latgaliešu valoda – skolotāja Oksana Kačkāne
(t.20201789)

Koris – skolotāja Irina Ţukova

Kombinētie rokdarbi – skolotāja Tatjana Ķiģitoviča
(t.28232219)

(t.28317329)

Vizuālā un plastiskā māksla – skolotāja Ludmila Luckāne
(t.25758720

Vokālais ansamblis – skolotāja Irina Ţukova

Sākumskolas teātris – skolotāja Sandra Luckāne
(t.20300849)

Vokālā dziedāšana – skolotāja Irina Ţukova

(t.28317329)

(t.28317329)

Aušana – skolotāja Anita Lukača

Ārstnieciskā vingrošana – skolotāja Inesa Skorodihina
(t.29144554)

(t.29733546)

Pulciľiem var pieteikties pie interešu izglītības skolotajam vai BJIC „Zilupe”

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālr. 67122668, 67122670, e-pasts komunikacija@vid.gov.lv, www.vid.gov.lv

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIĽAS LĪDZEKĻIEM
Rīgā, 19.09.2017.
Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no nokavējuma un soda naudas
Lai nodokļu maksātājiem atvieglotu radušos
nodokļu parāda slogu, laikā no 2017. gada 1. oktobra
līdz 2018.gada 2.janvārim aicinām ikvienu, kam
izveidojies nodokļu parāds, pieteikties VID uz

atbalsta pasākumu. Tas paredz nokavējuma un soda
naudas pilnīgu dzēšanu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā
līdz 2019.gada 31.decembrim tiek samaksāts nodokļu
pamatparāds. Atbalsta pasākuma var pieteikties gan
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Tiem nodokļu maksātājiem, kuri nebūs
noteiktajos termiņos maksājuši noteiktos maksājumus
saskaņā ar nodokļu pamatparāda nomaksas grafiku,
lēmums par atbalsta piemērošanu tiks atcelts un nodokļu
parāds pilnā apmērā (ieskaitot nokavējuma un soda
naudas) tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā.

privātpersonas, gan komersanti. Tas atteicas uz
visiem nodokļu veidiem, izľemot nekustamā īpašuma
nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par
cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.
Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta
pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu
sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa
uz pieteikuma iesniegšanas dienu.
Savukārt ikviena juridiska persona var pieteikties
atbalsta pasākumam, norādot nodokļu pamatparāda
summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz
nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017. gada 1.
jūnijā un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts
iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta
pasākumā nav tiesību šādos gadījumos:
- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts
lēmums par tā saimnieciskās darbības
apturēšanu;
- ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
- ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir
iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu
maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu
sarakstā;
- ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar
nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas
procesu.

Pieteikties
nodokļu
atbalsta
pasākumam
iespējams, sākot no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018.gada
2.janvārim, aizpildot īpaši tam paredzēto veidlapu.
Juridiskās personas šo iesnieguma veidlapu varēs
aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (sadaļā “Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No
veidlapas”- Citi – “Iesniegums par pieteikšanos
atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas
dzēšanai”), savukārt fiziskās personas to varēs iesniegt
arī:
 personīgi vēršoties jebkurā VID klientu
apkalpošanas centrā;
 izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot
uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
 sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu
dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu
maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem savulaik jau tika
pieņemti lēmumi saskaņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta
pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un
kuru izpildi VID joprojām uzrauga.
VID informēs juridiskās personas par atbalsta
pasākumu ar EDS starpniecību, bet fiziskajām personām
nosūtīs vēstules, izmantojot VID rīcībā esošo nodokļu
maksātāju kontaktinformāciju.
Nodokļu maksātāji, kuri vēlēsies noskaidrotu
nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda
naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to
varēs precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kuras nav
EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu pamatparāda
apmēru varēs iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš
norādīts VID nosūtītajā vēstulē.
Atbalsta pasākumu nokavējuma naudas un soda
naudas dzēšanai nosaka Nodokļu maksātājiem
nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā
atbalsta likums.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām
zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
6712000, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties
klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī
uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā
„Kontakti/Uzdot jautājumu VID”. Plašāka informācija
par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī iesnieguma
veidlapa pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā
„Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”.

Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta
pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz kuriem piesaka
atbalstu, un cik mēnešu laikā apņemas to samaksāt.
Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un tas ir
maksājams reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt
pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz
2019.gada 31.decembrim.
Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma
piemērošanu vai atteikumu to piemērot, VID pieņems 21
dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Minēto
lēmumu VID nodokļu maksātājam nosūtīs, izmantojot
VID EDS. Tiem, kas nav EDS lietotāji, lēmums tiks
nosūtīts vēstulē uz deklarēto vai norādīto dzīves vietas
adresi.
VID 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta
pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņem lēmumu
par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tāda
ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

Informāciju sagatavoja:
Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv
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APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 29.08.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4§)
Precizēti
ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.09.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
33.panta otrā daļa, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu
Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sestā daļa, 25.panta pirmo daļu
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550
,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13.punktu

I.

ģimenes locekļu vai personas ikdienas
vajadzību nodrošināšanai;
3.2.3. transportlīdzeklis nepiedalās ceļu satiksmē
ilgāk par 5 gadiem un saskaņā ar Ceļu
satiksmes drošības direkcijas datiem ir
izslēgts no Ceļu satiksmes reģistra.
3.2. Kustamā manta, kas reģistrēta Komercķīlu
reģistrā, ja atbilstoši kompetentu institūciju
nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo
īpašumu;
3.3. Nekustamais īpašums, ja maksātnespējas procesa
dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju
nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo
īpašumu.
3.4. Lauksaimniecības dzīvnieki, ja to kopējais skaits
saimniecībā saskaņā ar Valsts vienotā dzīvnieku
un ganāmpulku reģistra datiem nav lielāks par 10
(desmit).

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības
pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai
apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu,
mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un
veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.
II. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA
LĪMENIS, KURU NEPĀRSNIEDZOT ĢIMENE
(PERSONA) ATZĪSTAMA PAR TRŪCĪGU VAI
MAZNODROŠINĀTU
3.

4. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes
(personas) ienākumu līmenis:
4.1. ģimenei (personai), ja tās vidējie ienākumi uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 200,00 euro
mēnesī;
4.2. vienam vai vairākiem kopā dzīvojošiem
pensionāriem un/ vai personām ar invaliditāti,
kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki
dzīvo atsevišķi, kuru vienīgie ienākumi ir valsts
piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija,
ja vidējie ienākumi uz vienu personu nepārsniedz
250,00 euro mēnesī.
5. Pašvaldībā noteiktais trūcīgas ģimenes (personas)
ienākumu līmenis vienai personai atbilst valstī
noteiktajam trūcīgas ģimenes (personas) ienākumu
līmenim.

Izvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par
īpašumu, papildus normatīvajos aktos par ģimenes
(personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajam, nav
uzskatāmi:
3.1. Viens automobilis kā arī viens velosipēds,
mopēds vai motorollers katram ģimenes
loceklim, uz kuru attiecas kāds no šādiem
nosacījumiem:
3.1.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par
2010.gadu;
3.1.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas
vārda vismaz 12 mēnešus pirms
maznodrošinātas
ģimenes
(personas)
statusa pieprasīšanas un kuru izmanto

II. PABALSTU VEIDI
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6. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā vai
pārskaita uz pabalsta pieprasītāja kontu
kredītiestādē.

6.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai;

9. Pabalsts medicīnas pakalpojumu, medikamentu un
bērnu briļļu apmaksai paredzēts trūcīgām
ģimenēm
(personām)
ārstēšanās
izdevumu,
medikamentu un bērnu briļļu apmaksai un tiek
piešķirts:
9.1. par bērnu brillēm (konkrētam bērnam vienu reizi
gadā) 30,00 euro,
9.2. medikamentu iegādei, stacionāru izdevumu un
operāciju segšanai, vienā reizē maksājot 50% no
izlietotās summas, bet ne vairāk kā 50,00 euro
konkrētam ģimenes loceklim kalendārā gada
ietvaros.
Pabalstu izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā vai
ar pārskaitījumu uz kredītiestādes kontu.

6.2. Dzīvokļa pabalsts;
6.3. Pabalsts medicīnas pakalpojumu, medikamentu
un bērnu briļļu apmaksai;
6.4. Pabalsts
apmaksai;

skolēnu

ēdināšanas

izdevumu

6.5. Pabalsts skolas piederumu iegādei;
6.6. Pabalsts krīzes situācijā.

10. Pabalsts skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai
paredzēts trūcīgām ģimenēm pusdienu apmaksai
Zilupes novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Pabalsta apmērs ir 100%. Pabalsts tiek pārskaitīts uz
pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontu pēc
piestādītā rēķina.

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
UN APMĒRS
7. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeľa
nodrošināšanai
7.1. Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālai iztikas
(GMI) līmenis vienai personai atbilst valstī noteiktā
GMI līmenim.

11. Pabalsts skolas piederumu iegādei –
tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm. Pabalsta apmērs ir
15,00 euro uz vienu skolēnu (izņemot 1.klases
skolēnus). Pabalstu izmaksā vienu reizi kalendārajā
gadā skolēnu vecākiem vai aizbildnim skaidrā naudā
vai ar pārskaitījumu uz iesniedzēja kredītiestādes
kontu. (1.klases skolēniem tiek maksāts svētku
pabalsts skolas piederumu iegādei Zinību dienā,
atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu ,,Par svētku
pabalstiem Zilupes novadā” III. nodaļā noteiktajam).

7.2. Pabalstu izmaksā līdz tekošā mēneša 10 datumam.

8. Dzīvokļa pabalsts
8.1. Dzīvokļa pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā ir
tiesības saľemt ģimenei (personai), kura
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par
trūcīgu vai maznodrošinātu.
8.2. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir līdz 120 euro
trūcīgai ģimenei (personai) un līdz 100 euro
maznodrošinātai ģimenei (personai) kalendārajā
gadā, un to aprēķina pēc faktiskajiem
īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu
maksājumiem, nepārsniedzot šo noteikumu
pielikumā noteiktos normatīvos izdevumus
pabalsta aprēķināšanai.
8.3. Dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:
P = S (a + i) + k, kur
P – pabalsta apmērs,
S – normatīvā platība,
a – vidējais maksājums par apkuri trīs mēnešu
periodā,
i – vidējais maksājums par īri/ apsaimniekošanu
trīs mēnešu periodā,
k – vidējie maksājumi par komunālajiem
pakalpojumiem trīs mēnešu periodā.
8.4. Personas, kuras dzīvo dzīvoklī ar malkas vai ogļu
apkuri, pabalstu kurināmā iegādei var pieprasīt
līdz 70 % apmērā no pabalsta summas.
8.5. Sociālais dienests pirms pabalsta piešķiršanas
veic pabalsta pieprasītāja dzīves vietas
apsekošanu.
8.6. Personai piešķirto dzīvokļa pabalstu

12. Pabalsts krīzes situācijā
(stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami
apstākļi) tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus. Pabalstu piešķir ľemot
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas. Pabalsta apmērs kalendārajā
gadā nevar būt lielāks par vienu valstī noteikto
minimālās darba algas apmēru. Pabalstu piešķir,
ja prasītāja iesniegums saľemts ne vēlāk kā 1
mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.
Pabalstu izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā vai
ar pārskaitījumu uz kredītiestādes kontu.
IV. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAĽEMŠANAS KĀRTĪBA
13. Pabalsta piešķiršanai, palīdzības pieprasītājam ir
jāiesniedz Zilupes novada Sociālajā dienestā
(turpmāk tekstā - Dienests) šādi dokumenti:
13.1. iesniegums;
13.2. 9.punktā noteiktā pabalsta saņemšanai
nepieciešams iesniegt ārstēšanās izdevumus
apliecinošus dokumentus – maksājuma kvītis,
čekus. Aptiekas čekiem nepieciešams pievienot
recepšu kopijas;
14. Sociālais darbinieks pēc personas un tās ģimenes
locekļu ienākumu un citu materiālo resursu
izvērtēšanas, sagatavo lēmuma projektu par pabalsta
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piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ko
iesniedz parakstīšanai dienesta vadītājai.
15. Pēc lēmuma pieņemšanas, datu apkopošanu veic
Dienesta vadītāja. Izmaksu saraksti tiek nodoti
grāmatvedībai izmaksām un pārskaitījumiem līdz
mēneša 10 datumam.

narkotisko vai toksisko vielu lietošanu un bez
attaisnojošiem iemesliem būtiski pārkāpuši
darba līgumu vai noteikto darba kārtību;
19.3. apzināti slēpj savus ienākumus;
19.4. atsakās no Nodarbinātības valsts aģentūras
piedāvātā darba vai cita piedāvātā darba;
19.5. apzināti nemaksā par īri un komunālajiem
pakalpojumiem;
196.
neatbilst
Noteikumos
paredzētajiem
nosacījumiem.
20. Šajā punktā noteiktie sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanas ierobeţojumi uz pabalstu GMI līmeņa
nodrošināšanai attiecināmi tiktāl, ciktāl tie atbilst
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

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

V. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Zilupes novada pašvaldības domē.
18. Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada
1.janvāri.
22. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē:
22.1. 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes
novadā” un ar tiem saistītie grozījumi;
22.2. 2015.gada 28.maija Zilupes novada pašvaldības
saistošie
noteikumi
Nr.17
„Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Zilupes novadā”.

VI. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS IEROBEŢOJUMI

19. Pabalstus nepiešķir iedzīvotājiem, kuri:
19.1. nepilda līdzdarbības pienākumus;
19.2. atbrīvoti no darba vai sabiedrisko,
labiekārtošanas darbu pildīšanas par alkohola

Domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs

Pielikums
Zilupes novada pašvaldības
29.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.6

DZĪVOKĻA PABALSTA APRĒĶINĀŠANĀ PIELIETOJAMIE
NORMATĪVIE IZDEVUMI

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmanto šādus normatīvos izdevumus:
1. Dzīvokļa īres/apsaimniekošanas maksai un centralizētai apkurei, kas nodrošināta visam namam:
1.1. Visai platībai, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī;
1.2. 20 m2 no kopējās platības vienai personai un katram nākamajam ģimenes loceklim 15 m2 no kopējās platības,
nepārsniedzot dzīvokļa platību;
1.3. Izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši īres/apsaimniekošanas maksājumu kvītī (rēķinā) norādītajai summai.
2. Individuālās apkures nodrošināšanai dzīvoklī ar cieto kurināmo:
5 m3 izmaksas gadā vienai krāsnij un 2 m3 katrai nākamajai krāsnij. Ja dzīvoklī ēdiena gatavošanai izmanto
tikai malkas plīti, papildus var piešķirt 3m3 malkas, bet ne vairāk kā 10m3 malkas vienam dzīvoklim.
3. Aukstais ūdens un kanalizācija:
4 m3 vienai personai, atbilstoši komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) norādītajai cenai.
4. Propāna gāzes balons 50 l:
4.1. Ja ģimenē ir viena persona – 50 % no gāzes vērtības;
4.2. Ja ģimenē ir 2 personas - 70% no gāzes vērtības;
4.3. Ja ģimenē ir vairāk par 3 personām – 100% no gāzes vērtības.
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5. Elektroenerģijai:
izmaksas atbilstoši rēķinā norādītajam izcenojumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh uz vienu personu un 30 kWh
uz katru nākamo personu.
6. Atkritumu izvešana:
pēc faktiskajiem izdevumiem.

Saistošo noteikumu
,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Sakarā ar būtiskām izmaiņām tiesību aktos par sociālo
palīdzību, kas stāsies spēkā ar 01.01.2018., ņemot vērā
Labklājības ministrijas ieteikumus, kā arī pamatojoties uz
apstākli, ka 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.13„ Par
sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” ir jāveic
neskaitāmi grozījumi, tie nav viegli pārskatāmi un skaidri
saprotami iedzīvotājiem, tika apstiprināti jauni saistošie
noteikumi.
1.2. Saistošajos noteikumos Nr.13 tika ietverti pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti, kuri ir jānosaka citos saistošajos
noteikumos, kuru izdošanas pamatojums ir likuma ,,Par
pašvaldībam” 43.panta trešā daļa.
1.3. Pašvaldības 28.05.2015. saistošie noteikumi Nr.17 ,,Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes
novadā” netiek piemēroti sociālās palīdzības sistēmā, kā arī
nosaka atšķirīgus īpašuma izvērtēšanas kritērijus salīdzinājumā
ar trūcīgas ģimenes (personas) īpašuma izvērtēšanas kritērijiem.
Sakarā ar izmaiņām tiesību aktos, pašvaldībai turpmāk jāsniedz
materialu atbalstu arī maznodrošinātām ģimenēm (personām),
bet šajos saistošajos noteikumos Nr.17 tas nebija paredzēts. Līdz
ar to saistošie noteikumi Nr.17 pēc būtības ar 01.01.2018. zaudē
savu spēku.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošina finansiālu atbalstu trūcīgām,
maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu,
apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un
veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Tiek
noteikts papildus īpašums, kas netiks ņemts vērā nosakot
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
Noteikumos ir noteikti pabalstu veidi un apmērs, kas tiks
izmaksāts trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm (personām).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budţetu

Izmaiņas
saistošajos
noteikumos
neietekmē
sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības pašvaldības budţeta
līdzekļus, jo būtiski nepalielināsies pabalstu saņēmēju skaits.
Līdz šim maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu ir
saņēmušas tika 9 ģimenes (personas).
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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.
Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav
notikušas. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots
Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā
Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi.
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APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.09.2017.
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 2.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā
Zilupē
Izdoti saskaņā ar
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

5.10. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no
ieslodzījuma vietas;

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka
pašvaldības pabalstu veidus Zilupes novadā, šo
pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu
loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos
pabalstus. Noteikumos minētie pabalsti ir Zilupes
novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi
sniegt materiālu atbalstu noteikumos minētajām
personām.
2. Pabalstus, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus,
piešķir un izmaksā Zilupes novada sociālais dienests
(turpmāk - Sociālais dienests) apstiprinātā budţeta
ietvaros.
3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas
informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar
normatīvajos aktos noteikto kārtību. Ja pabalsta
piešķiršana tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to
tiek informēts rakstiski, norādot pamatojumu un
lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņus.
4. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā
Zilupes novada pašvaldības kasē/ Lauderu pagasta
pārvaldes kasē/ Pasienes pagasta pārvaldes kasē,
pārskaitīt personas norādītajā kontā vai pabalsta
summas apmērā apmaksāt preces vai pakalpojumus.

5.11. Pabalsts samaksai par speciālo autotransportu
slimnieka transportēšanai;
5.12. Pabalsts dokumentu noformēšanai.

III. PABALSTS SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI
ZINĪBU DIENĀ

6. Pabalstu skolas piederumu iegādei Zinību dienā
kārtējā mācību gada 1.septembrī piešķir ģimenēm,
kuru bērni uzsāk mācības Zilupes novada
vispārizglītojošo skolu 1.klasē neatkarīgi no bērna
deklarētās dzīvesvietas.
7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests
pieņem, pamatojoties uz skolas iesniegto sarakstu.
8. Pabalstu piešķir natūrā (skolas piederumi, somas,
darba burtnīcas u.c.).

II. PABALSTU VEIDI

9. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 30,00.
5. Pašvaldībā ir noteikti šādi pašvaldības pabalstu veidi:
5.1. Pabalsts skolas piederumu iegādei Zinību dienā;

IV. PABALSTS IZLAIDUMAM

5.2. Pabalsts izlaidumam;
5.3. Ziemassvētku pabalsts;
5.4. Pabalsts 75 vai vairāk gadu jubilejā;
5.5. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā;

10. Pabalstu izlaidumam piešķir audzēkņiem, kas
pabeidza:
10.1. Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes –
EUR 15,00;
10.2. Zilupes vidusskolas 9.klasi – EUR 15,00;
10.3. Zilupes vidusskolas 12 klasi – EUR
25,00;
10.4. Rēzeknes tehnikuma (mācību vieta
Zilupē) 3.kursu – EUR 25,00,
11. 10.1, 10.2. un 10.3.apakšpunktā noteiktos pabalstus
izmaksā neatkarīgi no audzēkņa deklarētās
dzīvesvietas. 10.4. apakšpunktā noteikto pabalstu
izmaksā Zilupes novadā deklarētiem audzēkņiem.

5.6. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;
5.7. Pabalsts politiski represētajām personām,
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem,
Otrā pasaules kara veterāniem, Afganistānas
kara dalībniekiem un Černobiļas AES seku
likvidācijas dalībniekiem;
5.8.

Pabalsts personām ar veselības
funkcionāliem traucējumiem;

un

12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests
pieņem, pamatojoties uz mācību iestādes
iesniegtajiem sarakstiem.

5.9. Apbedīšanas pabalsts;

13. Noteikumu 10.1.apakšpunktā noteikto
pabalstu audzēkņiem piešķir natūrā.
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14.

pārbaudes pašvaldības un valsts datu reģistros
esošajām ziņām par personu.

Noteikumu 10.2., 10.3. un 10.4.apakšpunktā
noteiktos pabalstus izmaksā audzēkņiem skaidrā
naudā pēc mācību gada beigām.

23. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā. Ja ir saņemts
personas iesniegums, pabalstu var pārskaitīt uz
jubilāra kontu.

V. ZIEMASSVĒTKU PABALSTI
15. Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku dāvanām
15.1. bērniem, kuri apmeklē Zilupes novada
vispārizglītojošās skolas, neatkarīgi no
bērna deklarētās dzīvesvietas un vecuma;
15.2. Zilupes novada pirmsskolas izglītības
iestādes bērniem, neatkarīgi no bērna
deklarētās dzīvesvietas;
15.3. Rēzeknes tehnikuma (mācību vieta Zilupē)
bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja bērna
deklarētā dzīvesvieta ir Zilupes novada
administratīvajā teritorijā;
15.4. pirmskolas vecuma bērniem, kuri
neapmeklē
pirmsskolas
izglītības
iestādes, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir
Zilupes novada administratīvajā teritorijā
un viņi ir sasniedzami deklarētajā
dzīvesvietā;
15.5. bērniem, kuri apmeklē Tautas nama un
Bērnu un jauniešu centra ,,Zilupe”
pulciņus un kuri gada laikā aktīvi
piedalījās kultūras pasākumos;

VII. PABALSTS SAKARĀ AR STĀŠANOS
LAULĪBĀ
24. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā tiek piešķirts
jaunlaulātajiem, stājoties laulībā pirmo reizi, ja
vismaz viena no laulātajiem dzīvesvieta ir deklarēta
Zilupes novada administratīvajā teritorijā un laulība
tiek slēgta Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļā.
25. Pabalstu pieprasa viens no laulātajiem, iesniedzot
iesniegumu un dokumentus, kas apliecina laulības
noslēgšanas faktu, ja attiecīgo dokumentu nav
Sociālā dienesta rīcībā.
26. Pabalstu izmaksā ne agrāk kā kalendārajā mēnesī,
kurā noslēgta laulība, un ne vēlāk kā sešu mēnešu
laikā pēc attiecīgās kāzu dienas.
27. Ja viens no laulātajiem laulībā stājas otro reizi, tad
pabalsts netiek piešķirts.

16. Lēmumu par 15.1., 15.2., 15.3. un 15.5.apakšpunktā
noteikto pabalstu piešķiršanu Sociālais dienests
pieņem, pamatojoties uz iestāţu iesniegtajiem
sarakstiem.

28. Pabalsta apmērs ir EUR 150,00.
VIII. PABALSTS ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA
PIEDZIMŠANU

17. Lēmumu par 15.4.apakšpunktā noteiktā pabalsta
piešķiršanu sociālais dienests pieņem, pamatojoties
uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām
ziņām par bērnu.

29. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei, ja vismaz viens
no vecākiem deklarējis savu pamatdzīvesvietu
Zilupes novadā un ģimenei nepienākas/ nav
izmaksāts citas pašvaldības pabalsts pēc otrā vecāka
deklarētās
dzīvesvietas.
Bērna
pirmreizējai
deklarētai dzīvesvietai jābūt Zilupes novada
administratīvajā teritorijā.
30. Pabalsta apmērs ir EUR 150,00 par katru
jaundzimušo bērnu. Ja starp bērna vecākiem ir
noslēgta laulība un tie vēl atrodas nedalītā
saimniecībā, un šajā ģimenē ir piedzimis abu vecāku
otrs bērns, tad pabalsta apmērs par otru jaundzimušo
ir EUR 300,00, bet par trešo un nākamajiem
bērniem – EUR 450,00 par katru..
31. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem
vai personai, kura ar Zilupes novada bāriņtiesas
lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta
pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākiem.
32. Pabalsts pieprasāms 2 mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.
33. Pabalstu izmaksā mēneša laikā no pabalsta
piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas.
34. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts,
pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

18. Pabalsts tiek piešķirts natūrā. Pabalstu (dāvanas), kas
netika izsniegtas Ziemassvētku pasākumu laikā,
personai ir tiesības saņemt līdz nākamā gada
31.janvārim Sociālajā dienestā.
19. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 10,00.

VI. PABALSTS 75 VAI VAIRĀK GADU JUBILEJĀ
20.Vienreizēju pabalstu jubilejā piešķir personām, kuras
sasniegušas 21.punktā minēto vecumu.
21. Vienreizējā pabalsta apmērs ir:
21.1. 75 gadu jubilejā – EUR 20,00;
21.2. 80 gadu jubilejā – EUR 40,00;
21.3. 85 gadu jubilejā – EUR 60,00;
21.4. 90 gadu jubilejā – EUR 80,00;
21.5. 95 gadu jubilejā – EUR 100,00;
21.6. 100 gadu jubilejā – EUR 500,00.
22. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests
pieņem pamatojoties uz Sociālā dienesta
sastādītajiem
sarakstiem
pēc
informācijas
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35. Gadījumā, ja sociālajam darbiniekam ir pamatotas
šaubas, ka ģimene pabalstu var izmantot
neparedzētiem mērķiem, Sociālais dienests var
pieņemt lēmumu par pabalstu piešķiršanu natūrā.

minimālo darba algu valstī. Pabalsts tiek piešķirts
ar mērķi sniegt atbalstu vientuļiem pensionāriem
un personām ar invaliditāti dzīves kvalitātes
uzlabošanai pēc smagas saslimšanas vai
funkcionālo traucējumu gadījumā.

IX. PABALSTS POLITISKI REPRESĒTAJĀM
PERSONĀM, NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS
KUSTĪBAS DALĪBNIEKIEM, OTRĀ PASAULES
KARA DALĪBNIEKIEM, AFGANISTĀNAS KARA
DALĪBNIEKIEM UN ČERNOBIĻAS
ĀTOMELEKTROSTACIJAS (AES) SEKU
LIKVIDĀCIJAS DALĪBNIEKIEM

41. Pabalsta apmērs vienai personai ir EUR 45,00
mēnesī.
42. Pabalstu nepiešķir personai:
42.1. Ja viņai ir noslēgts testamentārs vienošanās
līgums vai mantas atsavinājuma līgums, t.sk.
pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumi ar citām
fiziskām vai juridiskām personām;
42.2. Ja viņai tiek piešķirts aprūpes mājās
pakalpojums.
43. Pabalsts tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku vai uz
noteiktu laiku, kamēr ir spēkā pabalsta piešķiršanas
apstākļi. Pabalsta izmaksa tiek izbeigta, ja persona ir
mirusi (pamats – miršanas apliecība vai izziņa par
miršanas faktu vai informācija no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datu bāzes).

36. Pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā pasaules kara
dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem un
Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem tiek
piešķirts:
29.1. politiski represētajām personām – 25.martā;
29.2. nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem –
18.novembrī;

XI. APBEDĪŠANAS PABALSTS

29.3. Otrā pasaules kara dalībniekiem – 8.maijā;
44. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai,
kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona,
kurai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu
(nesaņem valsts noteikto apbedīšanas pabalstu,
palīdzību no darba devēja, u.c.) un kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Zilupes novada
administratīvajā teritorijā.

29.4. Afganistānas kara dalībniekiem – 15.februārī;
29.5. Černobiļas AES seku likvidācijas dalībniekiem
– 26.aprīlī.
37. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts
politiski represētās personas, nacionālās pretošanās
kustības dalībnieka, Otrā pasaules kara dalībnieka,
Afganistānas kara dalībnieka vai Černobiļas AES
seku likvidācijas dalībnieka statuss un kura ir
deklarēta Zilupes novada administratīvajā teritorijā.

45. Apbedīšanas pabalstu izmaksā iesniedzējam vai
pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar
pavadzīmi-rēķinu.
46. Pabalsta apmērs ir EUR 115,00.

38. Pabalsta apmērs ir EUR 45,00.

47. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras deklarētā
dzīvesvieta bijusi Zilupes novada administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kura
uzņemtos apbedīšanu, sociālais dienests organizē
personas apbedīšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos
izdevumus, naudu pārskaitot apbedīšanas firmai, kas
sniedz šo pakalpojumu.

39. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts,
pamatojoties
uz
personas
iesniegtajiem
dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamās ziņas par iesniedzēju.

X. PABALSTS PERSONĀM AR VESELĪBAS UN
FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

48. 47.punktā noteiktais apbedīšanas pabalsta apmērs
nosakāms atbilstoši minimālajiem apbedīšanas
izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu
izmaksas:

40. Pabalsts personām ar veselības un funkcionāliem
traucējumiem tiek piešķirts pensionāriem vai
personām ar 1., 2. vai 3.grupas invaliditāti, ja
persona dzīvo viena, tai nav Civillikumā noteikto
likumīgo apgādnieku un personas ienākumi
nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošo

48.1. zārka un krusta iegādi;
48.2. transporta pakalpojumus;
48.3. kapsētas pakalpojumus;
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48.4. morga pakalpojumus.
Pabalsts personas apliecinošu dokumentu
noformēšanai tiek piešķirts trūcīgām personām pases
vai personas apliecības 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.
57. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 36,00.
58. Pabalsts tiek pārskaitīts uz Valsts kases kontu
saskaņā ar izziņā par dokumentu iesniegšanu
personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē norādīto.
Pabalsts ceļa izdevumu apmaksai tiek izmaksāts
pabalsta pieprasītājam.
56.
XII. PABALSTS PERSONĀM, KURAS
ATBRĪVOTAS NO IESLODZĪJUMU VIETAS

49. Pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:
49.1. iesniegumu;
49.2. izziņas par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas
vietas kopiju (uzrādot oriģinālu);
50. Pabalstu personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu
vietām, var pieprasīt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no
atbrīvošanās dienas.
51. Pabalsta apmērs ir EUR 40,00.
52. Pabalsts netiek izmaksāts, ja persona
ieslodzījumu vietā bija mazāk par vienu mēnesi.

XV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

XIII. PABALSTS SAMAKSAI PAR TRANSPORTU
SLIMNIEKA TRANSPORTĒŠANAI

59. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada
1.janvāri.
60. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
60.1. Pašvaldības 27.01.2011. saistošie noteikumi
Nr.5 ,,Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”;
60.2. Pašvaldības 27.01.2011. saistošie noteikumi
Nr.6 ,,Par vienreizēju pabalstu personām, kuras
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”;
60.3. Pašvaldības 27.01.2011. saistošie noteikumi
Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu”;
60.4. Pašvaldības 27.01.2011. saistošie noteikumi
Nr.12 ,,Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo
autotransportu un degvielas samaksai slimnieka
transportēšanai”;
60.5. Pašvaldības 27.01.2012. saistošie noteikumi
Nr.3 ,,Par pabalstu personām ar veselības un
funkcionāliem traucējumiem”;
60.6. Pašvaldības 31.03.2016. saistošie noteikumi
Nr.4 ,,Par svētku pabalstiem Zilupes novadā”.

53. Pabalstu samaksai par autotransportu piešķir
slimnieka transportēšanai no/uz slimnīcas uz
ilgstošas aprūpes iestādi SIA ,,Zilupes veselības un
sociālās aprūpes centrs” vai personas dzīvesvietu.
54. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no attāluma un nobraukto
kilometru skaita, bet ne vairāk, kā EUR 215,00.
55. Pabalstu izmaksā pakalpojuma sniedzējam pēc
piestādītā rēķina vai ceļazīmes un čeka par benzīna
iegādi iesniegšanas. Sociālajam darbiniekam ir
tiesības pieprasīt no pabalsta saņēmēja arī citus
dokumentus (izrakstu no slimnīcas, ārsta
norīkojumu uz slimnīcu u.c.).

XIV. PABALSTS PERSONAS APLIECINOŠU
DOKUMENTU NOFORMĒŠANAI

Domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs
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Saistošo noteikumu
,,Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budţetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Sakarā ar būtiskām izmaiņām tiesību aktos par sociālo
palīdzību, kas stāsies spēkā ar 01.01.2018., un ņemot vērā
Labklājības ministrijas ieteikumus, tika izstrādāti jauni saistošie
noteikumi ,,Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā”.
Noteikumu izdošanas pamatojums ir likuma ,,Par pašvaldībām”
43.panta trešā daļa. Iepriekš pašvaldībai bija seši saistošie
noteikumi brīvprātīgo iniciatīvu realizēšanai. Jaunajos
saistošajos noteikumos tika apvienoti pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas noteiktie pabalsti, kur netiek ievērots kaut viens no
šādiem pamatprincipiem: materiālās situācijas izvērtēšana un
atbilstības noteikšana trūcīgā vai maznodrošinātā statusam;
pabalsta mērķis ir viena no pamatvajadzībām – ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
Noteikumos minētie pabalsti ir Zilupes novada pašvaldības
brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu
noteikumos minētajām personām.
Noteikumos ir noteikti šādi pabalstu veidi:
1.Pabalsts skolas piederumu iegādei Zinību dienā;
2. Pabalsts izlaidumam;
3. Ziemassvētku pabalsts;
4. Pabalsts 75 vai vairāk gadu jubilejā;
5. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā;
6. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu;
7. Pabalsts politiski represētajām personām, nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā pasaules kara
veterāniem, Afganistānas kara dalībniekiem un Černobiļas AES
seku likvidācijas dalībniekiem;
8. Pabalsts personām ar veselības un funkcionāliem
traucējumiem;
9. Apbedīšanas pabalsts;
10. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;
11. Pabalsts samaksai par speciālo autotransportu slimnieka
transportēšanai;
12. Pabalsts dokumentu noformēšanai.
Izmainās
saistošajos
noteikumos
neietekmē
sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības pašvaldības budţeta
līdzekļus, pabalstu saņēmēju loks būtiski netiek palielināts.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
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.
Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav
notikušas. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots
Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, sadaļā
Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi.

„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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