
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315 

Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, 

 

        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2012.gada 8.jūnija sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.8, 1§) 
 Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes  

2012.gada 31.jūlija sēdes lēmumu  

(prot.Nr.10, 2§)    

  

Saistošie noteikumi Nr.7 
,,Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  

35.panta 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” 

19.4.apakšpunktu 

 

1. Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” sekojošu 

grozījumu: 

 

Papildināt noteikumus ar 1.6.3.punktu: 

,,1.6.3. Viena garāža, viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens 

velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.” 

 

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

vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu 

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

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par trūcīgu nosaka Ministru kabineta 

30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu". Atbilstoši šo noteikumu 

19.4.apakšpunktam pašvaldība saistošajos 

noteikumos nosaka kritērijus, kad, nosakot ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstību trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam, kustamais un 

nekustamais īpašums nav uzskatāmas par īpašumu. 

Līdz šim pašvaldībā šādi kritēriji bija noteikti tikai 

nekustamajam īpašumam, bet kustamajam īpašumam 

šādu kritēriju nebija. 

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

palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” nosaka kāds 

nekustamais īpašums netiks ņemts vērā, nosakot 

trūcīgas ģimenes (personas) statusu, t.i., viens 

automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) 

īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai 

motorollers katram ģimenes loceklim. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmē 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos 

pabalstus, persona var griezties Zilupes novada 

sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem 

Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to 

pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā 

nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un 

paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv, sadaļā 

Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošo 

noteikumu projekti. 
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