Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2011.gada 1.aprīlī

Nr.2 (2), bezmaksas

Zilupes novada pašvaldības dome informē, ka 2011.gada 31.martā domes sēdē ir precizēti sekojoši pašvaldības
saistošie noteikumi (apstiprināti 27.01.2011.). Noteikumi ir spēkā no 02.04.2011.
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. 5
Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1.

izdevumus, naudu pārskaitot apbedīšanas firmai, kas
sniedz šo pakalpojumu.
2.6. 2.5.punktā noteiktais apbedīšanas pabalsta apmērs
nosakāms
atbilstoši
minimālajiem
apbedīšanas
izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas:
2.6.1. zārka un krusta iegādi;
2.6.2. transporta pakalpojumus;
2.6.3. kapsētas pakalpojumus;
2.6.4. morga pakalpojumus.

VISPĀRĪGS NOTEIKUMS

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un
piešķirts vienreizējs pašvaldības sociālais pabalsts
apbedīšanas izdevumu segšanai (turpmāk tekstā –
apbedīšanas pabalsts).
2. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS UN
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

3. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN
NOTEIKUMU

2.1.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.
2.2. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Zilupes novada
sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālajā dienestā)
iesniedz:
2.2.1. iesniegumu;
2.2.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot
oriģinālu);
2.3. Apbedīšanas pabalstu izmaksā iesniedzējam vai
pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar
pavadzīmi-rēķinu.
2.4. Pabalsta apmērs ir Ls 80,00.
2.5. 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

IZPILDES KONTROLE
3.1. Sociālais dienests informē apbedīšanas pabalsta
pieprasītāju par piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.
3.2. Ja apbedīšanas pabalsta piešķiršana tiek atteikta,
pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski,
lēmumā norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.
3.3. Šo 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.
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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 31.03.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā
Zilupē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.pantu, 6.panta otro daļu,
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 17.panta pirmo daļu

4. Personām, kuras reģistrētas palīdzības
reģistrā vienu reizi gadā līdz 1.maijam jāierodas
Dzīvokļu komisijā, lai precizētu iespējamās izmaiņas
personas dzīves apstākļos.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi)
nosaka:
1.1. personas, kurām neatliekami sniedzama Zilupes
novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības)
palīdzība;
1.2. maznodrošinātu personu kategorijas, kuras
pašvaldība ar dzīvojamo telpu nodrošina pirmām
kārtām;
1.3. personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
vispārējā kārtībā;
1.4. reģistrācijas kārtību pašvaldības palīdzības
saņemšanai;
1.5. gadījumus, kuros pašvaldība atsaka personai
pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata
pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas
izīrēšanu, ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar
savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa
apstākļus;
1.6. citus palīdzības veidus dzīvokļa jautājumu risināšanā
personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu
Zilupes novada administratīvajā teritorijā.

5. Lēmumu par personas izslēgšanu
palīdzības reģistra pieņem Dzīvokļu komisija.

no

6. Lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem
Zilupes novada dome.
7. (izslēgts)
II Personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
izīrējot dzīvojamo telpu
Personas, kurām neatliekami sniedzama
pašvaldības palīdzība.
8. Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un
vairs nav derīga dzīvošanai un attiecīgā persona ne vēlāk
kā mēneša laikā pēc stihiskas nelaimes vai avārijas ir
iesniegusi
pašvaldībai
iesniegumu
palīdzības
saņemšanai, šai personas neatliekami sniedzama
pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai
piešķirot vienreizēju pabalstu. Lēmumu par palīdzības
sniegšanu attiecīgajai personai dome pieņem 24 stundu
laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas, neveicot
personas reģistrāciju palīdzības saņemšanai.

2. Zilupes novada pašvaldība personām, kuras
deklarējušas savu dzīves vietu Zilupes novada
administratīvajā teritorijā, sniedz šādu palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība):
2.1. izīrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata
pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo telpu;
2.2.izīrē sociālos dzīvokļus;
2.3. nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu;
2.4. sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
2.5. piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai
dzīvojamās mājas remontam;
2.6. piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un
maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk dzīvokļa pabalsts).

Personu kategorijas, kuras pašvaldība ar
dzīvojamo telpu nodrošina pirmām kārtām.
9. Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmajā daļā noteiktās personas.
10. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez
vecāku gādības, maznodrošināti repatrianti, personas,
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ar dzīvojamo
telpu nodrošināmas likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta 2. – 6 daļā. noteiktajā
kārtībā.

3.Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu
saņemt palīdzību un iekļaušanu tā veida palīdzības
reģistrā, kāda norādīta personas iesniegumā vai lēmumu
par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību
pieņem Zilupes novada dzīvokļu komisija (turpmāk –
Dzīvokļu komisija).

11. Ja persona ar Zilupes novada sociālā
dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu, bet viņai (ģimenei)
pieder dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai zeme, kuru
ir iespējams realizēt un par to iegādāties dzīvojamo telpu,
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personai nav tiesību saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.

„b” apakšpunktos norādītās personas Dzīvokļu
komisijai iesniedz:
18.1.1.tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no
dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu
īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā
daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos
gadījumos;
18.1.2. pensionāra vai invalīda apliecības kopiju.
18.2. likuma 14.panta pirmās daļas 1.1 punktā norādītās
personas Dzīvokļu komisijai iesniedz:
18.2.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no
dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu
īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā
daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajā
gadījumā kopija;
18.2.2. rakstveida apliecinājumu, ka personas
lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās
telpas;
18.3. likuma 14.panta pirmās daļas 2. punktā norādītās
personas Dzīvokļu komisijai iesniedz:
18.3.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no
dzīvojamās telpas gadījumos, ja uz dzīvokļa
īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar
aksājumiem par akalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas
lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un
remonta izdevumiem;
18.3.2. pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
18.3.3.rakstveida apliecinājumu, ka personas
lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās
telpas;
18.4. likuma 14.panta pirmās daļas 4. punktā norādītās
personas Dzīvokļu komisijai iesniedz:
14.4.1.repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;
14.4.2. arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai
vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu pirms
izceļošanas no Latvijas;

Personas, kuras ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas vispārējā kartībā.
12. Pašvaldība, ja ar dzīvojamo telpu tiek
nodrošinātas šo noteikumu 9. un 10.punkta minētās
personas, var piešķirt dzīvojamo telpu personu
kategorijām sekojošā secībā:
12.1. Personai, kura pieņemta darbā pašvaldībā, tās
iestādēs vai uzņēmumos, ja tā dzīvo citā
pašvaldībā un vēlas pārcelties uz pašvaldību, kurā
atrodas tās darba vieta;
12.2. Personai, kuras ģimenes aizņemtā dzīvokļa kopējā
platība ir mazāka par 6m2 uz vienu cilvēku.
12.3. Jaunlaulātajiem, ja nevienam no viņiem nepieder
kāda cita dzīvojamā platība un viena no viņiem
deklarētā dzīvesvieta ir Zilupes novadā.
12.4. Daudzbērnu ģimeņu pilngadību sasniegušajam
bērnam, ja viņam nepieder dzīvojamā māja vai
dzīvoklis.
12.5. Citām Zilupes novada pašvaldības teritorijā
deklarētām personām, ja ir apmierināti visi
iepriekšējie pieprasījumi, personai nepieder
dzīvojamā māja, dzīvoklis vai zeme, kuru ir
iespējams realizēt, un personai dzīvojamā platība
ir nepieciešama, lai uzlabotu ģimenes apstākļus.
III. Reģistrācijas kārtība palīdzības
saņemšanai
Kārtība, kādā reģistrējama persona, kas ir tiesīga
saņemt pašvaldības palīdzību
13. Personas, reģistrējamas palīdzības reģistrā
tādā secībā, kādā tās iesniegušas pašvaldībai iesniegumu
attiecīgā veida palīdzības saņemšanai.
14. Personu var vienlaikus reģistrēt divos vai
vairākos palīdzības reģistros.

18.5. likuma 14.panta pirmās daļas 41.punktā norādītās
personas pašvaldībai iesniedz politiski represētas
personas apliecības kopiju;

15. Palīdzības reģistrs kārtojams atsevišķi
katram pašvaldības palīdzības veidam. Katrā palīdzības
reģistrā personas reģistrējamas divās grupās:
1) personas,
kas
ar
attiecīgo
palīdzību
nodrošināmas pirmām kārtām;
2) citas personas.

18.6. likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā norādītās
personas Dzīvokļu komisijai iesniedz brīvības
atņemšanas vietas izdotu noteikta parauga izziņu,
kurā norādīts atbrīvošanas pamats un faktiski
izciestais brīvības atņemšanas soda laiks;

16. Par katru personu, kas reģistrēta pašvaldības
palīdzības saņemšanai, palīdzības reģistrā iekļauj šādas
ziņas:
16.1. reģistrētās personas vārds un uzvārds,
16.2. datums, kad reģistrēts iesniegums par palīdzības
saņemšanu,
16.3. personas kārtas numurs palīdzības reģistrā,
16.4. personas iesniegto dokumentu saraksts.

19. Iesniedzot 14.punktā minēto dokumentu
kopijas, persona uzrāda Dzīvokļu komisijai šo
dokumentu oriģinālus.
20. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā
divu mēnešu laikā izskata Dzīvokļu komisija un pieņem
vienu no saistošo noteikumu 3.punktā norādītajiem
lēmumiem.

Iesniedzamie dokumenti
17. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā papildus rakstveida
iesniegumam Dzīvokļu komisijai iesniedz pases kopiju.

Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un kārtība
21. Pašvaldība veic tai piederošo neizīrētu
dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti. Ja atbrīvojas
pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, septiņu dienu
laikā tās apsaimniekotājs paziņo par to Dzīvokļu
komisijai, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem
uzskaitē un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

18. Papildus saistošo noteikumu 13.punktā
norādītajiem dokumentiem:
18.1. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta „a” un
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Ikvienai personai, kura reģistrēta pašvaldības palīdzības
saņemšanai vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības
palīdzība, ir brīvi pieejams pašvaldības neizīrēto
dzīvojamo telpu saraksts, kurā iekļauta šāda informācija:
21.1. tā pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukums, kurā
atrodas dzīvojamā telpa,
21.2. dzīvojamās telpas platība un istabu skaits, stāvs,
kurā šī dzīvojamā telpa atrodas,
21.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis,
21.4. dzīvojamās telpas īres maksa.

piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav
sniegusi
pašvaldībai
atbildi
uz
saņemtajiem
piedāvājumiem, šī persona attiecīgā veida palīdzības
reģistrā reģistrējama ar pēdējo kārtas numuru.
Gadījumi, kuros Dzīvokļu komisija atsaka atzīt
personu par tiesīgu īrēt dzīvojamo telpu
30. Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt
atzīt personu par tiesīgu īrēt Zilupes novada pašvaldības
īpašumā vai uz likumīga pamata Zilupes novada
pašvaldības lietojumā esošu dzīvojamo telpu, ja pirms
palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti
pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus piecus gadus
pirms tam, kad:
30.1. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres
līgums tiek izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai
mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas
noteikumu pārkāpšanu;
30.2. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres
līgums tiek izbeigts sakarā ar īres maksas un maksas par
pamatpakalpojumiem parādu, lai gan persona varēja
neuzkrāt parādu, jo personas ģimenes pilngadīgo locekļu
kopējie ienākumi īres līguma darbības laikā nebija
zemāki par attiecīgajā mēnesī valstī noteikto viena
iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un
pakalpojumu groza vidējo vērtību latos;
30.3. Apmaina dzīvojamo telpu pret mazāku;
30.4. Persona nelikumīgi iemitina savā
dzīvojamā telpā citas personas, tādejādi samazinot
dzīvojamās telpas platību līdz tai platībai, kas ir mazāka
par 6m2 uz vienu cilvēku.
30.5. Atsavinājusi tai piederošo dzīvojamo
telpu.

22. Personām, kuras iekļautas dzīvojamo telpu
izīrēšanas reģistrā Zilupes novada pašvaldības Dome
piedāvā īrēt visas dzīvojamās telpas, kas piedāvājuma
izteikšanas brīdī ir iekļautas neizīrēto dzīvojamo telpu
sarakstā.
23. Reģistrācijas grupu ietvaros personām,
kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām,
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt šādā secībā:
23.1. personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir
vismaz viens nepilngadīgs bērns,
23.2. bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības,
23.3. maznodrošinātai personai,
23.4.politiski represētai personai,
23.5. repatriantam.
24. Reģistrācijas grupu ietvaros personām,
kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā,
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas secībā.
25. Dzīvojamo telpu piedāvā īrēt, dzīvokļu
komisijas sekretārei rakstveidā par to paziņojot
attiecīgajai personai. Paziņojumā norāda:
25.1. Piedāvātās dzīvojamās telpas adresi,
25.2. Platību,
25.3. Istabu skaitu,
25.4. Stāvu, kurā šī telpa atrodas,
25.5. Labiekārtojuma līmeni,
25.6. Īres maksas apmēru,
25.7. Īres līguma termiņu,
25.8. Dienu, kad persona var iepazīties ar piedāvāto
dzīvokli.

31. (Izslēgts)
32. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas
izslēgšanas no palīdzības reģistra Dzīvokļu komisija
personai nosūta rakstveida paziņojumu.
IV. Citi palīdzības veidi
Sociālo dzīvokļu izīrēšana

26. Paziņojumam pievieno amatpersonas
apstiprinātu aktu, kas apliecina, ka attiecīgā dzīvojamā
telpa ir dzīvošanai derīga. Dzīvošanai derīga dzīvojamā
telpa ir apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota
cilvēka ilglaicīgam patvēruma un sadzīves priekšmetu
izvietošanai un atbilst Ministru Kabineta noteikumos
paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

33. Sociālos dzīvokļus pašvaldība izīrē likumā
,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” noteiktajā kārtībā.
Dzīvojamās telpas apmaiņa
34. Zilupes novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvojamo telpu apmaiņā personām, kuras īrē Zilupes
novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo
dzīvojamo telpu un vēlas to apmainīt pret mazāku
dzīvojamo telpu vai dzīvojamo telpu ar zemāku maksu
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, kā arī veselības stāvokļa dēļ vēlas dzīvot
pirmajā vai otrajā stāvā.

27. Ar personas rakstveida piekrišanu tai var
izīrēt atsevišķu izolētu dzīvojamo telpu kopējā dzīvoklī
vai viendzīvokļa mājā.
28.Rakstisku atbildi uz dzīvojamās telpas īres
piedāvājumu persona sniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc
paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija
iespējams iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu.

35. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību
dzīvojamās telpas apmaiņā, iesniedz Dzīvokļu komisijai
iesniegumu, kuram pievieno:
35.1. pases kopiju, uzrādot oriģinālu;

29. Ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne
mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu
īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem
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35.2. ģimenes ārsta izziņu par personas
veselības stāvokli, ja persona vēlas apmainīt dzīvojamo
telpu veselības stāvokļa dēļ.

iesniedz Dzīvokļu komisijai iesniegumu, kuram
pievieno:
39.1. pases kopiju, uzrādot oriģinālu;
39.2. izziņu par ģimenes sastāvu;
39.3. īpašumtiesību apliecinoša dokumenta
kopiju, uzrādot oriģinālu, ja dzīvojamā telpa ir personas
īpašums;
39.4. apliecinājumu par to, ka personas īpašumā
nav citas dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) Latvijas
Republikas teritorijā;
39.5. kompetentas institūcijas atzinumu par to,
ka dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai
daļēji sagruvusi.

36. Iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā
divu mēnešu laikā izskata Dzīvokļu komisija un pieņem
vienu no saistošo noteikumu 3.punktā norādītajiem
lēmumiem.
Dzīvokļa pabalsts
37. Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā
pašvaldības trūcīgām personām 27.01.2011. Zilupes
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 ,,Par
sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
noteiktajā kārtībā un apmērā.

V. Noslēguma jautājumi
40. Dzīvokļu komisijas lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība tiek norādīta pieņemtajā
lēmumā.

Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās
mājas remontam
38. Dome var piešķirt trūcīgām personām
vienreizēju pabalstu to īrētās vai īpašumā esošās
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi,
personai nav citas dzīvojamās platības un Dome nevar
nodrošināt šo personu ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo
telpu vai pagaidu dzīvojamo telpu. Pabalsta apmērs
nevar būt lielāks par vienu valstī noteikto minimālās
darba algas apmēru.

41. 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.

39. Persona, kura vēlas saņemt pabalstu
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam,

43. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku
zaudē Lauderu pagasta 19.12.2008. saistošie noteikumi
Nr. 6 ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

42. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē
Zilupes novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.

APSTIPRINATI
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. 6
Par vienreizēju pabalstu personām,
kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1.

VISPĀRĪGS NOTEIKUMS
2.1. Pabalstu piešķir personai, kura deklarējusi savu
dzīvesvietu
Zilupes
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā.

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un
piešķirts vienreizējs pašvaldības sociālais pabalsts
(turpmāk tekstā – pabalsts) personām, kuras
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām.

2.2. Pabalsta pieprasītājs Zilupes novada sociālajā
dienestā (turpmāk - sociālais dienests) iesniedz:

2. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS UN
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

2.2.1. iesniegumu;
2.2.2. izziņas par atbrīvošanu no brīvības
atņemšanas vietas kopiju (uzrādot oriģinālu);

5

2.3. Pabalstu personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu
vietām, var pieprasīt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no
atbrīvošanas dienas.

norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.
3.3. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Zilupes novada
Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.

2.4. Pabalsta apmērs ir Ls 27,00 Ls.
2.5. Pabalstu izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu uz bankas kontu.

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc

3. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN
NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā

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

kārtībā. Saistošie noteikumi izliekami Zilupes

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

pagastu pārvalžu ēkās un publicējami mājas lapā

novada pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada
internetā www.zilupe.lv.

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes
27.01.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.1, 2§.)
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes 31.03.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā tiek
maksāta pašvaldības nodeva sākot no A3 formāta
2,00 LVL.

6.2. pašvaldības kontā.
7.Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā.
8. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā un termiņos.

2. (izslēgts)
3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas,
kuras Zilupes novada pašvaldības īpašumā vai
teritorijā esošām ēkām, ziņojumu dēļiem un citās
publiskās vietās izvieto vizuālo informāciju.

9. Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai šajos
noteikumos norādītie atvieglojumi.
10. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var
tikt sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši
Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu
kodeksam.

4. No pašvaldības nodevas samaksas par reklāmas
materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu tiek atbrīvotas personas par
labdarības pasākumu reklamēšanu, kas nav saistīti ar
komercdarbību.

11. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā
,,Zilupes novada vēstis”, ka arī interneta mājas lapā
www.zilupe.lv, un tie stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

5. Pašvaldības nodeva par reklāmas materiālu, afišu,
sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu jāsamaksā līdz to izvietošanas dienai,
pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma
par nelikumīgu.

Reklāmas stendu izvietošanas vietu saraksts
1. Meža iela 5A, Zilupe, Zilupes nov.;
2. SVĪRES, Pasiene, Pasienes pag., Zilupes nov.;
3. Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov.;

6. Nodeva iemaksājama:
6.1. pašvaldības kasē, par nodevas samaksu tiek
izsniegta kvīts, vai

4. VEIKALS, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

6

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. 7
Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audţuģimenēm
Zilupē
Izdoti saskaņā ar
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036
,,Audžuģimeņu noteikumi” 43.punktu

1.

līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē
Zilupes novada sociālo dienestu par bērna
prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk
kā piecu dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta
konstatēšanas. Zilupes novada sociālais dienests veic
uzturnaudas pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām
uzturēšanās dienām ģimenē.
2.9.Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu
bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu bērna
uzturam izmaksā par pagājušo laiku pēc faktiskās
bērna ievietošanas dienas audžuģimenē, bet ne
vairāk kā par pēdējiem trim mēnešiem, skaitot no
pabalsta pieprasīšanas dienas.
2.10.Ja audžuģimenē ievietotais bērns pēc pilngadības
sasniegšanas turpina mācīties vispārizglītojošā
skolā, pabalsts bērna uzturam tiek saglabāts līdz
vispārizglītojošās skolas beigšanai (bet ne ilgāk kā
līdz bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai).

Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Zilupes novada pašvaldības
pabalsta bērnu uzturam, pabalsta apģērba, mīkstā
inventāra, mācību līdzekļu iegādei, ēdināšanai
izglītības iestādēs, kā arī atlīdzības par
audžuģimenes pienākumu pildīšanas apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
1.2.Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai
persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un
kurā ar Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu ir
ievietots bērns.
1.3.Līgumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu ar
attiecīgo ģimeni slēdz Zilupes novada pašvaldība.
2.Pabalsta bērna uzturam apmērs,
piešķiršanas un izmaksas kārtība
2.1. Zilupes novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam
katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts Ls
80,00 mēnesī, vai tas tiek aprēķināts proporcionāli
dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.
2.2. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no
audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, Zilupes novada sociālajā dienestā
iesniedz iesniegumu par pabalsta bērna uzturam
piešķiršanu.
2.3. Zilupes novada sociālais dienests izskata 2.2. punktā
minētos dokumentus un sagatavo līgumu par bērna
ievietošanu audžuģimenē. Līgumu paraksta Zilupes
novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs.
2.4.Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar
dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.
2.5.Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz
16.datumam.
2.6.Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā
noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Zilupes
novada bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no
audžuģimenes.
2.7.Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam,
informē Zilupes novada sociālo dienestu par
apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta
izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne
vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu
rašanās.
2.8.Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas
meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības

3. Pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, mācību
līdzekļu iegādei un ēdināšanai izglītības iestādēs
piešķiršanas un izmaksas kārtība
3.1.Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu pabalstu
apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši
audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no
audžuvecākiem iesniedz Zilupes novada sociālajā
dienestā iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un
mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu.
3.2. Zilupes novada sociālais dienests trīsdesmit darba
dienu laikā pēc 3.1.punktā minēto dokumentu
saņemšanas veic dzīves apstākļu apsekošanu
audžuģimenes dzīvesvietā, par ko sastāda
apsekošanas aktu, un izvērtē pieprasītā pabalsta
nepieciešamību bērna apģērba un mīkstā inventāra
iegādei.
3.3. Ja audžuģimene, kura nedzīvo Zilupes novada
administratīvajā teritorijā, bet bērns tajā ievietots ar
Zilupes novada bāriņtiesas lēmumu, iesniedz Zilupes
novada sociālajam dienestam iesniegumu par
pabalsta piešķiršanu bērna apģērba un mīkstā
inventāra iegādei, Dienests pieprasa tam sociālajam
dienestam, kura darbības teritorijā bērns dzīvo:
3.3.1. veikt dzīves apstākļu pārbaudi
audžuģimenes dzīvesvietā;
3.3.2. dot atzinumu par pabalsta
piešķiršanas nepieciešamību.
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3.4. Pēc 3.3.2 punktā norādītā atzinuma saņemšanas,
Zilupes novada sociālais dienests lemj par pabalsta
piešķiršanu.
3.5. Ja bērns ievietots ģimenē uz laiku, ilgāku par 6
mēnešiem, tad Zilupes novada sociālais dienests pēc
audžuģimenes iesnieguma saņemšanas un dzīves
apstākļu pārbaudes piešķir pabalstu mīkstam
inventāram un apģērbam iepriekšminētajā kārtībā.
3.6. Zilupes novada sociālais dienests katra bērna
uzturēšanai audžuģimenei piešķir vienreizēju
pabalstu mīkstā inventāra un apģērba iegādei Ls
50,00
(piecdesmit
latu),
ievietojot
bērnu
audžuģimenē.
3.7. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par
pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi,
rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī
personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no
iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.
4.

ir īsāks par mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka
proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo
noteikumu 4.1.1.apakšpunktā noteikto atlīdzības
apmēru mēnesī.
4.2. Lai saņemtu atlīdzību, viens no audžuvecākiem,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz
Zilupes novada sociālajā dienestā iesniegumu par
atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
pieprasīšanu.
4.3. Zilupes novada sociālā dienesta pieņem lēmumu par
atlīdzības izmaksāšanu tam ģimenes loceklim, kurš
ir noslēdzis līgumu ar Zilupes novada pašvaldību.
5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
5.1. Zilupes novada sociālais dienests rakstiski informē
personu par pieņemto lēmumu, norādot tajā lēmuma
apstrīdēšanas kārtību un termiņus.
5.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes
novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.

Atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas
kārtība

4.1. Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes
pienākumu veikšanu (turpmāk - atlīdzība).
Audžuģimene neatkarīgi no audžuģimenē
ievietoto bērnu skaita saņem atlīdzību šādā
apmērā:
4.1.1. ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas
ir ilgāks par mēnesi, - apmērā, kādu no valsts
pamatbudžeta līdzekļiem saskaņā ar Valsts sociālo
pabalstu likumu noteicis Ministru kabinets;
4.1.2. ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas

6. Noslēguma jautājums
6.1. 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.

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. 8
Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1.

1.3. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto
pašvaldības palīdzību, bārenis ar iesniegumu,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāvēršas
Zilupes novada sociālajā dienestā.
1.4. Šajos saistošajos noteikumos minēto pabalstu
izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot bāreņiem
pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt valsts
paredzēto sociālo garantiju apmēru un pašvaldības
palīdzības
saņemšanas
kārtību
pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņi) pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
1.2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos
paredzēto pašvaldības palīdzību ir bāreņiem, par
kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi
Zilupes novada bāriņtiesa (līdz 01.07.2009. arī
Lauderu pagasta bāriņtiesa un Pasienes pagasta
bāriņtiesa).

2. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
2.1. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
2.2. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves
uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim beigusies
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ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.

līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, ja bārenis ir
reģistrējies Zilupes novada pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai.
5.2. Zilupes novada sociālais darbinieks pirms lēmuma
par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas apmeklē
bāreni viņa dzīvesvietā un aizpilda aktu par klienta
apsekošanu dzīvesvietā; to paraksta abas puses.
5.3. Ja bārenis deklarējis dzīvesvietu ārpus Zilupes
novada administratīvās teritorijas, Zilupes novada
sociālā dienests nosūta lūgumu par bāreņa
dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības sociālajam
dienestam, kuram atbilstošajā administratīvajā
teritorijā bārenis ir deklarējis dzīvesvietu. Pēc
apsekošanas akta saņemšanas Zilupes novada
sociālais dienests lemj par pabalsta piešķiršanu.
5.4 Pabalsta saņemšanai bārenim jāiesniedz Zilupes
novada sociālajā dienestā dzīvojamās telpas īres
līguma kopija (uzrādot oriģinālu).
5.5. Zilupes novada sociālais dienests sedz dzīvojamās
telpas īres līgumā norādīto summu, t.i., dzīvojamās
telpas īres maksu, un komunālos maksājumus.
5.6. Ja bārenim bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trīs
dažādu dzīvošanai derīgu izīrējamo dzīvojamo telpu
īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet bārenis no
šiem piedāvājumiem nepamatoti atteicies vai arī nav
sniedzis Zilupes novada pašvaldībai atbildi par
saņemtajiem piedāvājumiem, viņš tiek pārreģistrēts
attiecīgā veida palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas
numuru.
5.7. Zilupes novada pašvaldības domes pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
Rēzeknes tiesu namā Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.8. Pabalsts tiek pārskaitīts nama apsaimniekotāja kontā
vai bāreņa norādītajā kontā.

3. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei
3.1. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei apmērs ir Ls 175.
3.2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim ir
neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs tiesības
saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
4. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību
iestāţu audzēkņiem
4.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību
iestāžu audzēkņiem tiek noteikts valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā.
4.2. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir
bārenim, ja viņš turpina:
4.2.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir
tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo
izglītību
un
profesionālo
kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus, un ja bārenis saskaņā
ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos
aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības
programmu;
4.2.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus diplomus, un ja bārenis
saskaņā ar studiju procesu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu
aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja
studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu
studiju procesu regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā bārenim ir pienākums
nekavējoties informēt Zilupes novada sociālo
dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēneša
izdevumiem.
4.3. Aprēķinot pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem
– mācību iestāžu audzēkņiem otrajam mācību
pusgadam, pabalsta izmaksas periods ir līdz
1.septembrim.
4.4. Zilupes novada sociālais dienests šo saistošo
noteikumu 4.nodaļā minētā pabalsta piešķiršanai ne
retāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes,
augstskolas vai koledžas par to, ka bārenis turpina
sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju
programmu.

6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
un šo noteikumu izpildes kontrole
6.1. Zilupes novada sociālais dienests lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no
dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi
pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti.
Zilupes novada sociālais dienests rakstveidā informē
bāreni par pieņemto lēmumu, lēmumā norādot
atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas
kārtību.
6.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes
novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.
7. Noslēguma jautājums
7.1. 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.

5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas
īrei un komunālajiem maksājumiem
5.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas
īrei un komunālajiem maksājumiem tiek izmaksāts
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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 31.03.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
35.panta ceturto un piekto daļu
Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.panta pirmo daļu
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299
,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu”
19.3.apakšpunktu

1.

1.6.1. zeme, kuras platība nav lielāka par 2 ha uz
katru ģimenes locekli, un tiek izmantota
ģimenes pamatvajadzību apmierināšanai;
1.6.2. nedzīvojamā ēka, dzīvojamā māja vai
dzīvoklis, kas tiek izmantota ienākumu
gūšanai, lai nodrošinātu ģimenes
pamatvajadzības.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. 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, kā arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām personām, (ģimenēm),
lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdienu, apģērbu,
mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) un
veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.

PABALSTU VEIDI

2.1. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
2.1.1 Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā, Ministru kabineta
noteikumos noteiktie obligāti izmaksājamie
pabalstu veidi:
1) pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai;
2) dzīvokļa pabalsts;

1.3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura
deklarējusi savu dzīvesvietu Zilupes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.1.2. Pabalsti trūcīgām ģimenēm (personām):

1.4. Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa
pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, no pamatbudžeta ir tiesīga izmaksāt arī
citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību
nodrošināšanai.

3) pabalsts
medicīnas
pakalpojumu,
medikamentu un bērnu briļļu apmaksai
4) pabalsts
bērna
izglītībai
un
audzināšanai;
5) pabalsts neparedzētos gadījumos;
6) pabalsts dokumentu noformēšanai;
7) pabalsts skolas piederumu iegādei

1.5. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt
ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā):
1.5.1. Ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis
vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķi.
Izmaksas veidu maina, sākot ar nākamo
izmaksas mēnesi;
1.5.2. Pēc ģimenes (personas) vēlēšanās.

2.1.3. Vienreizēji pabalsti:
1) vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
3.

1.6. Izvērtējot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes
statusam, ja tas skar bērnu intereses, par īpašumu,
papildus Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu
Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktā
noteiktajam, šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:

PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
UN APMĒRS

3.1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktie
obligāti izmaksājamie pabalsti:
3.1.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai
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3.1.1.1. Pašvaldībā
noteiktais
garantētais
iztikas līmenis vienai pilngadīgai
personai ir Ls 40,00 mēnesī, bērnam –
Ls 45,00 mēnesī;
3.1.1.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai),
kurai noteikta atbilstība trūcīgas
ģimenes (personas) statusam atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīstama par trūcīgu”.

vienā reizē maksājot 50% no
izlietotās summas, bet ne vairāk,
kā Ls 30 konkrētam ģimenes
loceklim kalendārā gada ietvaros.
Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt
ārstēšanās izdevumus apliecinošus dokumentus
– maksājuma kvītis, čekus. Aptiekas čekiem
nepieciešams pievienot recepšu kopijas, ja čekā
nav norādīti medikamentu nosaukumi. Lēmumu
par pabalstu veselības aprūpes izdevumu
apmaksai pieņem, ne vēlāk, kā desmit darba
dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi
izvērtēšanai nepieciešami dokumenti. Pabalstu
izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā vai ar
pārskaitījumu uz bankas kontu.

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

3.2.2. Pabalsts
bērna
ēdināšanas
izdevumu
apmaksai paredzēts:
3.2.2.1. ēdināšanas izdevumu apmaksai Zilupes
novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
Tā apmērs ir 50% no vecāku maksas
mēnesī. Ja ģimenes ienākumi mēnesī ir
mazāki par garantēta minimāla
ienākuma līmeni uz katru ģimenes
locekli, tad pabalsta apmērs ir 100 %
no vēcāku maksas mēnesī. Pabalsts
tiek pārskaitīts uz pakalpojuma
sniedzēja kontu pēc piestādītā rēķina.
3.2.2.2. skolēnu ēdināšanas izdevumu –
pusdienu apmaksai Zilupes novada
vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
Pabalsta apmērs ir 100%. Pabalsts tiek
pārskaitīts uz pakalpojuma sniedzēja
kontu pēc piestādītā rēķina.

3.1.2. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts apkurei:
3.1.2.1. Dzīvokļos ar centrālo apkūri – par
vienistabas vai divistabu dzīvokli Ls
12,00 mēnesī, par trīsistabu un lielāku
dzīvokli – Ls 15,00 mēnesī. Pabalsts
tiek piešķirts apkures sezona laikā.
Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma
sniedzējam;
3.1.2.2. Mājoklim, kas netiek apkurināts
centralizēti. Pabalsta apmērs ir līdz Ls
30,00 vienai ģimenei (personai)
kalendārā gadā. Pabalstu piešķir
pamatojoties uz Dienesta darbinieka
veikto apsekojumu, ja tiek konstatēts,
ka malkas daudzums nav pietiekošs.
Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma
sniedzējam vai izmaksāts iesniedzējam
skaidrā naudā;
3.1.2.3.Dzīvokļa pabalstu var saņemt:
1) trūcīgas ģimenes (personas), ja tās
pilda līdzdarbības pienākumus;
2) pensionāri, kuri dzīvo vieni, vieniem
nav Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku, ir sasnieguši 70 gadu
vecumu un pensijas apmērs nav
lielāks par valstī noteikto minimālo
darba algu.
3) 1. un 2.grupas invalīdi, kuri dzīvo
vieni un viņiem nav Civillikumā
noteikto likumīgo apgādnieku;
Par apgādniekiem otrajā un trešajā
apakšpunktā noteiktajos gadījumos
nav uzskatāmi apgādnieki, kuriem ir
noteikta invaliditāte.

3.2.3. Pabalsts neparedzētos gadījumos
tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm (personām), ja
esošā situācija apdraud personas dzīvību un
veselību vai, ja tas skar bērna pamatvajadzību
nodrošināšanu. Lai saņemtu pabalstu, personai
ir jānoslēdz vienošanās ar sociālo darbinieku
par līdzdarbības pienākumiem. Pabalsta
apmērs ir līdz 50,00 Ls gadā vienai personai.
Pabalstu izmaksā iesniedzējam skaidrā naudā
vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.
3.2.4. Pabalsts dokumentu noformēšanai
tiek piešķirts trūcīgām personām pases
saņemšanai un tā apmērs ir līdz Ls 15,00.
Pabalsts tiek pārskaitīts uz pakalpojuma
sniedzēja kontu.
3.2.5. Pabalsts skolas piederumu iegādei –
tiek piešķirts Ls 10,00 apmērā uz vienu bērnu.
Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā bērnu vecākiem
vai aizbildnim skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu
uz bankas kontu.

3.2. Pabalsti trūcīgām ģimenēm (personām)
3.2.1.

Pabalsts
medicīnas
pakalpojumu,
medikamentu
un
bērnu
briļļu
apmaksai – paredzēts trūcīgās ģimenēm
(personām)
ārstēšanās
izdevumu,
medikamentu un bērnu briļļu apmaksai un
tiek piešķirts:
par bērnu brillēm (konkrētam
bērnam vienu reizi gadā) Ls 15,
medikamentu iegādei, stacionāru
izdevumu un operāciju segšanai,

3.3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
(stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi)
tiek piešķirts, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus. Pabalstu piešķir ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un
tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts
noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo
izdevumu segšanai. Pabalsta apmērs nevar būt lielāks
par vienu valstī noteikto minimālās darba algas
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4.3.9. nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem
pirmsskolas
izglītības
iestādes
apmeklējumu;
4.3.10. iesniegt ārsta izziņu par veselības stāvokli;
4.3.11. doties pie ārsta risināt savas veselības
problēmas;
4.3.12. apmeklēt ģimenes ārstu;
4.3.13. iesaistīties
rehabilitācijas
pasākumos,
konsultēties ar speciālistu;
4.3.14. pārtraukt alkohola lietošanu;
4.3.15. uzkopt un uzturēt tīru dzīvokli un apģērbu;
4.3.16. uzkopt teritoriju pie savas mājas;
4.3.17. lietderīgi izmantot saņemto pabalstu.
4.4. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu
līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz
iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas
vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās
vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba.
4.5. Sociālā dienesta darbinieks novērtē pabalsta
pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli,
pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā
norādītajām ziņām, pabalsta pieprasītāja dzīves
apstākļu apsekošanas aktiem, kā arī ienākumus
apliecinošiem dokumentiem. Sociālais darbinieks
pārbauda informāciju par palīdzības pieprasītāju
Vienotā migrācijas informācijas sistēmā; Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras Sociālās
apdrošināšanas informācijas sistēmā.
4.6. Sociālais darbinieks pēc personas un tās ģimenes
locekļu ienākumu un citu materiālo resursu
izvērtēšanas, sagatavo lēmuma projektu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ko iesniedz
parakstīšanai dienesta vadītājai.
4.7.
Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai
par pabalsta summu apmaksāt preces vai
pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
4.8. Sociālais darbinieks iekārto klienta lietu un tajā
iekļauj :
4.8.1. klienta iesniegumu,
4.8.2. iztikas līdzekļu deklarāciju,
4.8.3. ienākumus
un
materiālo
stāvokli
pamatojošus dokumentus,
4.8.4. dzīvesvietas apsekošanas aktu (pēc
nepieciešamības),
4.8.5. vienošanos ar sociālo darbinieku par
līdzdarbības pienākumu pildīšanu (pēc
nepieciešamības),
4.8.6. citus dokumentus, kas nepieciešami klienta
materiālā stāvokļa izvērtēšanai un lēmuma
pieņemšanai,
4.8.7. pieņemto lēmumu.
4.9. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz
nepatiesas ziņas, sociālā darba speciālists var
atteikt sniegt materiālo palīdzību.
4.10. Pēc lēmuma pieņemšanas, datu apkopošanu veic
sociālais darbinieks vai sociālās palīdzības
organizators, pēc tam tos nododot Zilupes novada
pašvaldības grāmatvedības nodaļai izmaksām un
pārskaitījumiem.

apmēru. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums
saņemts ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no ārkārtas
situācijas rašanās. Pabalstu izmaksā iesniedzējam
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.
4. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Pabalsta piešķiršanai, palīdzības pieprasītājam ir
jāiesniedz Zilupes novada Sociālajā dienestā
(turpmāk tekstā - Dienests) šādi dokumenti (pēc
nepieciešamības):
4.1.1. rakstveida iesniegums;
4.1.2. atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusa
noteikšanai
nepieciešamie
dokumenti saskaņā ar 30.03.2010. MK
noteikumiem Nr.299 ,,Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas
atzīšanu par trūcīgu”;
4.1.3. izziņa par likumīgo apgādnieku (t.i.
personas, kurām saskaņā ar Civillikumu ir
pienākums rūpēties par savu laulāto,
bērniem,
mazbērniem,
vecākiem)
ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā vai
informācija par viņa sociālo statusu;
4.1.4. personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas – izziņu no Ieslodzījuma vietu
pārvaldes par atbrīvošanu;
4.1.5. apbedīšanas
pabalsta
pieprasīšanas
gadījumā – miršanas apliecības kopija;
4.1.6. rēķini un čeki par pakalpojumiem, kas
pierāda izdevumu apmēru (medicīnas
iestādēs, rehabilitācijas centros ārstniecības
nolūkā), primārās aprūpes (ģimenes) ārstu
ieteikumi
par
nepieciešamajiem
pakalpojumiem;
4.1.7. pase – uzrādīt.
4.2. Personai, kas saņem sociālo palīdzību (turpmāk –
klients), ir pienākums noslēgt vienošanos par
līdzdarbību ar sociālo darbinieku, izņemot
vienreizējus pabalstu. Noslēdzot vienošanos,
klients rakstiski apliecina gatavību pildīt
līdzdarbības pienākumus.
4.3. Klienta līdzdarbības pienākumi:
4.3.1. atļaut sociālajam darbiniekam veikt dzīves
apstākļu apsekošanu;
4.3.2. bezdarbniekiem - reģistrēties Nodarbinātības
valsts aģentūrā;
4.3.3. meklēt un izmantot katru iespēju atrast
pastāvīgu, labāk atalgotu darbu atbilstoši
savai izglītībai, kvalifikācijai un veselības
stāvoklim;
4.3.4. piedalīties
nodarbinātību
veicinošos
pasākumos. Ja persona pamatdarbā strādā
nepilnu darba dienu, tas nav iemesls, lai
atteiktos no nodarbinātību veicinošiem
pasākumiem;
4.3.5. piedalīties profesionālās apmācības vai
pārkvalificēšanās kursos;
4.3.6. iesaistīties ārstēšanās un atveseļošanās
pasākumos;
4.3.7. līdzdarboties savu sociālo problēmu
risināšanā;
4.3.8. rūpēties par bērniem, sekot bērnu mācībām
un uzvedībai;
4.1.
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5. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS IEROBEŢOJUMI

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

Pabalstus nepiešķir iedzīvotājiem:
5.1.1. kuri nepilda līdzdarbības pienākumus;
5.1.2. kuri atbrīvoti no darba vai sabiedrisko,
labiekārtošanas darbu pildīšanas par
alkohola narkotisko vai toksisko vielu
lietošanu un bez attaisnojošiem iemesliem
būtiski pārkāpuši darba līgumu vai noteikto
darba kārtību;
5.1.3. kuri apzināti slēpj savus ienākumus;
5.1.4. kuri atsakās no Nodarbinātības valsts
aģentūras piedāvātā darba vai cita
piedāvātā darba;
5.1.5. kuri apzināti nemaksā par īri un
komunālajiem pakalpojumiem;
5.1.6. kuri neatbilst Noteikumos paredzētajiem
nosacījumiem.
5.2. 5.1.punktā noteiktie sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanas ierobežojumi un pabalstu garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
attiecināmi tiktāl, ciktāl tie atbilst Latvijas
Republikas likumdošanas aktiem.
5.1.

6.

6.2. Ja pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, lēmumā
norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma
apstrīdēšanas kārtību un termiņus.
6.3. Šo Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes
novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.
7.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. 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.
7.2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē
2009.gada 29.septembra Zilupes novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā” un ar tiem saistītie
grozījumi.

LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN
NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

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. 10
Par vienreizēju pabalstu ģimenei,
sakarā ar bērna piedzimšanu
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

2.4. Pabalsta pieprasītājs Zilupes novada sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu.
2.5. Zilupes novada Sociālais dienests desmit darba
dienu laikā izskata pabalsta pieprasītāja iesniegumu
un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt.
2.6. Pabalsts pieprasāms 2 mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas dienas.
2.7. Pabalstu izmaksā mēneša laikā no pabalsta
piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas, skaidrā naudā vai pārskaitot uz pabalsta
pieprasītāja bankas kontu.
2.8. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts,
pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.
2.9. Gadījumā, ja sociālajam darbiniekam ir pamatotas
šaubas, ka ģimene pabalstu var izmantot
neparedzētiem mērķiem, Zilupes novada sociālais
dienests var pieņemt lēmumu par pabalstu
piešķiršanu natūrā.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu (turpmāk – pabalsts) tiek piešķirts, lai
sniegtu
materiālu
atbalstu
jaundzimušā
pamatvajadzību nodrošināšanai.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir
tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un
izmaksas kārtību.
2. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
2.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras
deklarējušas savu pamatdzīvesvietu Zilupes novadā.
2.2. Pabalsta apmērs ir Ls 100 par katru jaundzimušo
bērnu.
2.3. 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.
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3. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un noteikumu

4. Noslēguma jautājums

izpildes kontrole

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.

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, norādot
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
3.3. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes
novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.

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. 4
Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
Zilupes novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām“
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

8. Aizliegts īslaicīgu reklāmu (afišas, sludinājumus)
izvietot šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām, namu
fasādēm un durvīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes
stabiem, transformatoru celtnēm u.c.). Visu īslaicīgu
reklāmu atļauts izvietot Zilupes novada pašvaldības
noteiktajos reklāmas stendos. Noteikto reklāmas stendu
saraksts tiek publiskots pašvaldības mājas lapā internetā
www.zilupe.lv.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas materiālu,
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanas kārtību publiskās vietās Zilupes novada
administratīvajā teritorijā.
2. (izslēgts)
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām, t.sk., ārvalstu.

9. Reklāmas nesēji pēc to atļautās lietošanas termiņa
beigām vai pēc uzņēmuma darbības laika beigām
reklāmas izvietotājam jānoņem 10 dienu laikā.

4. Izvietojot un ekspluatējot reklāmas, afišas,
sludinājumus un citu vizuālo informāciju, jāievēro šie
noteikumi, Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie
akti.

10. Īslaicīga reklāma (afišas, sludinājumi) reklāmas
nesēja īpašniekam jānoņem 3 dienu laikā pēc notikušā
pasākuma, sakārtojot un atjaunojot vietu atbilstošā
tehniskā un vizuālā stāvoklī.

II. Reklāmas izvietošanas kārtība
11. Lai nomainītu esošās reklāmas grafisko kompozīciju,
ir nepieciešama atkārtota reklāmas projekta saskaņošana.

5. Tiesības izvietot reklāmu Zilupes novadā ir fiziskām
un juridiskām personām, kuras ir saskaņojušas reklāmas
projektu un samaksājušas pašvaldības nodevu par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās pašvaldības
teritorijā.

12.Izvietojot informāciju, jāievēro šādas prasības:
12.1. reklāmai, izkārtnēm un īslaicīgai reklāmai
jābūt valsts valodā;
12.2. publiskā informācijā līdzās valsts valodai,
kuras tekstam jābūt dominējošam, lietojamas
arī citas valodas, ja šī informācija:
12.2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ
(brīdinājuma un aizlieguma informācija),
12.2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un
reliģisko konfesiju pasākumiem,
12.2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto
informāciju, kuras saistītas ar starptautisko
tūrismu,

6. Skatlogu noformējums un informācija par uzņēmuma
darba laiku, ja tie tiek izvietoti skatlogos vai uz durvīm,
nav jāsaskaņo.
7. Reklāmas nesējs, kas tiek izvietots sabiedriska
pasākuma norises laikā, tiek saskaņots ar pasākuma
organizētāju, kurš uzņemas atbildību par reklāmu, kas
izvietota uz reklāmas nesēja.
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12.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem
(konferences, izstādes, konkursi, simpoziji
u.tml.);
12.3. firmas preču zīmē (logotipā) lietotais
nosaukums citās valodās nav jātulko.

Zilupes novada pašvaldības domei iesniegumu par
reklāmas izvietošanu un reklāmas projektu, kurā
jāiekļauj:
25.1. vizuālās reklāmas izvietotāja dati, reklāmas
izvietošanas adrese, reklāmas projekta autors,
reklāmas eksponēšanas ilgums un visi
saskaņojumi;
25.2. vietas situācijas projekts: fotogrāfija (10x15
cm) vai zīmējums ar paredzētās izkārtnes vai
reklāmas izvietojumu;
25.3. izstrādātā konkrētā projekta kompozīcija M
1:10 vai M 1:20. Projektam jābūt krāsās vai
arī jāuzrāda krāsu risinājums. Ja paredzēta
apjomīga
kompozīcija,
jāiesniedz
konstruktīvais risinājums.

13. Zilupes novadā publiskās vietās aizliegta alkoholisko
dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī narkotisko vielu,
pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana.
14. Alkoholisko un tabakas izstrādājumu reklāmu atļauts
izvietot tirdzniecības vietās ar noteikumu, ka šajā
informācijā nav attēloti smēķēšanas vai alkohola
lietošanas skati.
15. Visa veida reklāmām un izkārtnēm jāatbilst Zilupes
novada teritorijas apbūves noteikumiem, funkcionāli
estētiskajām prasībām. Reklāmas nedrīkst aizsegt
nozīmīgas un skaistas dabas ainavas, kā arī izjaukt ielas
kopskata savdabīgumu. Reklāmas un izkārtnes nedrīkst
aizsegt ēku arhitektūras raksturīgas daļas, ainaviski
vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi bojāt vizuālo
tēlu.

26. Ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas – reklāmas
projekts jāsaskaņo ar konkrētas ēkas īpašnieku.
27. Ja reklāmas izvietošana ir paredzēta uz brīvstāvoša
objekta, projektā papildus jāiekļauj situācijas plāns ar
reklāmas piesaisti, zemes īpašnieka vai lietotāja
saskaņojumu u.c. saskaņojumiem pēc pieprasījuma.

16. Uz brīvstāvošas konstrukcijas izvietoto informāciju
(reklāmu vai izkārtni) nedrīkst izlikt vietās, kur tie traucē
un apgrūtina gājēju plūsmu vai satiksmi.

28. Ja paredzēts reklāmas nesēju izvietot vairākos
eksemplāros, papildus jāiesniedz izvietošanas vietu
saraksts un shēmas.

17. Reklāmas uzstādīšana un ekspluatācija atļauta tikai
tad, ja veikti visi nepieciešamie labiekārtošanas darbi
reklāmas uzstādīšanas vietas apkārtnes teritorijā.

29. Uz projekta jābūt tā autora un reklāmas izvietotāja
parakstiem.
30. Pēc Zilupes novada pašvaldības domes pieprasījuma
reklāmas, reklāmas nesēja vai izkārtnes izvietotājam
jāsaskaņo izvietošana ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
Valsts valodu centru u.c.

18. Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas
fasādes.
19. Jāievēro reklāmā un izkārtnēs lietoto materiālu,
grafiskās kompozīcijas, reklāmas plastiskā risinājuma, kā
arī kolorīta atbilstība attiecīgās teritorijas arhitektūras
raksturam un ēkas vienotās fasādes risinājumam.

31. Iesniegto iesniegumu izskata Zilupes novada
pašvaldības dome un, ne vēlāk kā 14 darbdienu laikā,
saskaņo reklāmas projektu vai pieņem motivētu lēmumu
par atteikumu saskaņot reklāmas projektu. Lēmumu par
atteikumu saskaņot reklāmas projektu var apstrīdēt
likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

20. Reklāmai, kura ir izvietota, lietojot piesaisti, jābūt
piestiprinātai statiski drošā veidā, par ko atbildīgs ir
izkārtnes vai reklāmas devējs.
21. Visas reklāmas to izvietotājiem jāuztur tehniskā un
vizuālā kārtībā.

32. Reklāmas izvietošana tiek saskaņota, ja ir izpildītas
visas šajos noteikumos minētās prasības un samaksāta
pašvaldības nodeva (ja nav atbrīvojumu no nodevas
maksāšanas).

22. Reklāmu nedrīkst novietot tuvāk par 10 metriem pie
sabiedriski nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām
(baznīcām, pieminekļiem u.c.). Aizliegums neattiecas uz
konkrēta objekta reklāmu.

33. Tiesības eksponēt reklāmu apliecina Zilupes novada
pašvaldības domes lēmums.
34. Ja reklāma vai reklāmas nesējs trīs mēnešu laikā nav
izvietots atļautajā vietā, saskaņojums jāveic atkārtoti.

23. Reklāmas objekta marķējums jāizvieto ārpus
reklāmas laukuma. Ja tas tiek papildināts ar tekstuālu
informāciju, piemēram, „Brīva vieta Jūsu reklāmai”, vai
izvietots iznomājamajā reklāmas laukumā, tad uzskatāms
par reklāmu un apliekams ar nodevu.

35. Ja beidzies ilglaicīgas reklāmas eksponēšanas
termiņš, reklāmas izvietotājam jānodrošina reklāmas
noņemšana 10 dienu laikā, kopš termiņš beidzies,
sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu.

24. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs.
36. Īslaicīgas reklāmas (afišas, sludinājumus) atļauts
izvietot pēc pašvaldības nodevas samaksas tikai Zilupes
novada pašvaldības noteiktās vietās, saskaņojot to
izvietošanu ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju,
ņemot vērā reklāmu stendu atrašanās vietu.

III. Reklāmas saskaņošanas kārtība
25. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu, reklāmas nesēju
vai izkārtni publiskā vietā Zilupes novadā, iesniedz
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37. Priekšvēlēšanu reklāmu atļauts izvietot saskaņā ar
likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību
vēlēšanām” un likumu „Par priekšvēlēšanu aģitāciju
pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta
vēlēšanām”

vadītājs, atkarībā no pārkāpuma izdarīšanas vietas, valsts
policijas darbinieki par Noteikumu neievērošanu, kā arī
uzlikt naudas sodu Ls 20 pārkāpuma izdarīšanas vietā,
nesastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, ja
pārkāpējs neapstrīd uzlikto sodu.

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu

44. Par šo Noteikumu 41.punktā minētajiem
pārkāpumiem atbilstoši Latvijas Republikas un Zilupes
novada pašvaldības domes normatīvajiem aktiem
piemērojami šādi administratīvie sodi:

38. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs
ir reklāmas, reklāmas nesēja, izkārtnes, sludinājuma un
citu informatīvo materiālu izvietotājs.

44.1. brīdinājums (ar norādītu termiņu, kādā pārkāpums
novēršams), ja pārkāpums izdarīts pirmo reizi un
pārkāpējs piekrīt tā novēršanai noteiktajā termiņā;

39. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs
ir zemes, ēkas un cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs,
lietotājs vai nomnieks, ja uz viņam piederošā vai viņa
pārvaldījumā esoša īpašuma ar viņa atļauju izvietota
nesaskaņota vai neatļauta reklāma, reklāmas nesējs,
izkārtne, sludinājums un cits informatīvs materiāls.

44.2. naudas sods: fiziskām personām līdz Ls 250,
juridiskām personām līdz Ls 1000, ja pēc brīdinājuma
pārkāpums netiek novērsts vai tas izdarīts atkārtoti viena
gada laikā.

40. Par īslaicīgas reklāmas (afišas, sludinājuma)
izvietošanu šim nolūkam neatļautās vietās (uz sētām,
namu fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas
stabiem, transformatora celtnēm u.c.) atbildīgas ir
fiziskas vai juridiskas personas, kuru interesēs
informācija ir izvietota.

45. Administratīvo protokolu izskata Zilupes novada
administratīvā komisija.
46. Pēc administratīvā pārkāpumu protokola sastādīšanas
Zilupes novada pašvaldības dome ir tiesīga dot
rakstveida norādījumus reklāmas izvietotājam vai zemes,
ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam,
lietotājam vai nomniekam par reklāmas nesēja un uz tās
izvietotās informācijas saskaņošanu, tehnisko un vizuālo
sakārtošanu vai demontēšanu, nosakot termiņu, ne ilgāku
par 10 dienām.

41. Administratīvā atbildība paredzēta:
41.1. par nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, plakātu,
afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu
informatīvo materiālu izvietošanu Zilupes
novada teritorijā;
41.3. par reklāmas izvietošanu, nesamaksājot
pašvaldības nodevu par reklāmu;
41.4. par saskaņojumā neatbilsto reklāmas
izvietošanu;
41.5. par reklāmas vai reklāmas nesēja izvietošanu
bez reklāmas devēja rekvizītiem;
41.6. par reklāmas nenoņemšanu 10 dienu laikā pēc
reklāmas izvietošanas termiņa beigām un
reklāmas nesēja nesakārtošanu;
41.7. par reklāmas, reklāmas nesēja neuzturēšanu
atbilstošā tehniskā un vizuālā kārtībā;
41.8. par reklāmas, reklāmas nesēja nostiprināšanu
statiski nedrošā veidā.

47. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo
noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas, kā arī
ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību
aktiem.
48. Ja reklāmas izvietošanā tiek atteikta, iesniedzējs par
to tiek informēts rakstiski, lēmumā norādot pamatojumu
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
V. Noslēguma jautājums
49. 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.

42. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu un citiem normatīviem aktiem Noteikumu
ievērošanas kontroli Zilupes novada administratīvajā
teritorijā veic Zilupes novada administratīvā komisija.
43. Administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir
tiesīgs Zilupes novada attiecīgā pagasta pārvaldes
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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 31.03.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Par svētku pabalstu politiski represētajām personām
un Otrās pasaules kara dalībniekiem
Zilupē
Izdoti saskaņā ar
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1.

3.3. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī/ maijā,
bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas
izvērtēšanas. Sociālais dienests nodrošina pabalsta
izmaksas laika paziņošanu.
3.4. Pabalsta saņēmējam jāuzrāda politiski represētās
personas vai Otrā pasaules kara dalībnieka statusu un
personu apliecinoši dokumenti.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Svētku pabalsts politiski represētajām personām un
Otrā pasaules kara dalībniekiem tiek piešķirts ar mērķi
sniegt atbalstu politiski represētām personām un Otrā
pasaules kara dalībniekiem, atzīmējot Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienu Otrā pasaules kara
upuru piemiņas gadadienu.
1.2. Noteikumi nosaka pabalsta apmēru un saņemšanas
kārtību.

4. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība

2. Pabalsta apmērs

4.1. Ja pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta
pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, lēmumā
norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas
kārtību un termiņus.
4.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes
novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.

2.1. Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz Ls 20.
2.2. Pabalsts tiek izmaksāts no Zilupes novada
pašvaldības budžeta sociālās palīdzības un pabalstu
līdzekļiem.
3.

Pabalsta piešķiršanas un izmaksas
kārtība

5. Noslēguma jautājums

3.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
pieņem Zilupes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā
– Sociālais dienests).
3.2. Pabalstu piešķir personām, kuru deklarētā pamata
dzīvesvieta ir Zilupes novada administratīvā teritorija.

5.1. 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

.
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.

2. PAŠVALDĪBAS SVĒTKU PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

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.

2.1. Pašvaldības svētku pabalstus piešķir
ģimenēm/personām, kuras savu pamatdzīvesvietu ir
deklarējušas Zilupes novadā.
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2.2. Pabalstus, neizvērtējot personas/ģimenes ienākumus,
piešķir un izmaksā Zilupes novada sociālais dienests
apstiprinātā budžeta ietvaros.

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.

3. SVĒTKU PABALSTU VEIDI

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

3.1.Vienreizējie svētku pabalsti ir:
3.1.1. Pabalsts skolas piederumu iegādei Zinību
dienā;

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)

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.

6.2. Pabalsts tiek piešķirts Ziemassvētku dāvanu iegādei
bērniem,
kuri
apmeklē
Zilupes
novada
vispārizglītojošās skolas un Zilupes novada
pirmsskolas izglītības iestādes.

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:
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.

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.

4.2.Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu
bērnu,kurš kalendārā gada septembrī uzsāks mācības
Zilupes novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē.

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.

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.

8. PABALSTS SAKARĀ AR STĀŠANOS LAULĪBĀ

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

8.1. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā tiek piešķirts
jaunlaulātajiem, stājoties laulībā pirmo reizi.
8.2. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu
uz bankas kontu, ja to lūdz persona.

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.

8.3. Pabalstu pieprasa viens no laulātajiem, iesniedzot
iesniegumu un dokumentus, kas apliecina laulības
noslēgšanas faktu.
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8.4. Pabalstu izmaksā ne agrāk kā kalendārajā mēnesī,
kurā noslēgta laulība, un ne vēlāk kā sešu mēnešu
laikā pēc attiecīgās kāzu dienas.

pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas
pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.

un

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

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

10. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
9. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN
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.

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

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

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.

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.

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 rēķinupavadzīmi;
2.4.3. ceļazīmi;
2.4.4. izraksta no slimnīcas kopiju (uzrādot
oriģinālu);

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.

2.5. Zilupes novada sociālais dienests pārbauda personas
atbilstību pabalsta piešķiršanai un 2 darba dienu laikā
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu.

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.

3. SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMA
APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS
KĀRTĪBA
3.1. Sociālais dienests informē pabalsta pieprasītāju par
piešķirtā pabalsta apmēru.

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.

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

SIA „Zilupes LTD ” INFORMĒ

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: zilupe@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu – Aivars
Dembovskis, t. 65707317
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