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Saistošie noteikumi Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada domes
2013.gada 30.septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.8, 35§)
Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju
par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu
Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par
Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”
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. Izdarīt šādus grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumu Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1.1.1. Pašvaldībā noteiktais garantētais iztikas līmenis vienai pilngadīgai personai ir EUR
56,91 mēnesī, bērnam – EUR 64,03 mēnesī.;”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.1.2.1. Dzīvokļos ar centrālo apkūri – par vienistabas vai divistabu dzīvokli EUR 17,07
mēnesī, par trīsistabu un lielāku dzīvokli – EUR 21,34 mēnesī;”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.1.2.2. Mājoklim, kas netiek apkurināts centralizēti. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 42,67
vienai ģimenei (personai) kalendārā gadā”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

„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) EUR 21,34,
- medikamentu iegādei, stacionāru izdevumu un operāciju segšanai, vienā reizē maksājot 50%
no izlietotās summas, bet ne vairāk, kā EUR 42,67 konkrētam ģimenes loceklim kalendārā
gada ietvaros;”
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.3. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:
„3.2.3. …Pabalsta apmērs ir līdz EUR 71,14 gadā vienai personai.”
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.4. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.2.4. Pabalsts dokumentu noformēšanai tiek piešķirts trūcīgām personām pases saņemšanai
un tā apmērs ir līdz EUR 28,46.;”
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.5. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„3.2.5. Pabalsts skolas piederumu iegādei tiek piešķirts Ls EUR 14,23 apmērā uz vienu
skolēnu (izņemot 1.klases skolēnus).”
2. Noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī
Zilupes novada domes priekšsēdētājs
2013.gada 30.septembrī

O.Agafonovs

Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20
„Grozījumi
Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības 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 budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Eiro ieviešanas likuma 31.pantu, un 6.pantu,
2012.gada 27.jūnija MK rīkojumu Nr.282 „Par ''Koncepciju
par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu
Latvijā''”1.2.punktu,
2013.gada 4.aprīļa Ministru kabineta rīkojumu Nr.136 „Par
Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu”
Saistošajos noteikumos tiek noteikts sociālo palīdzības
pabalstu apmērs Eiro valūtā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.
Nav attiecināms
Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir Zilupes novada pašvaldības iedzīvotāji, kas
deklarējuši savu dzīves vietu Zilupes novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu
piemērošanā ir Zilupes novada pašvaldība. Saistošo noteikumi
noteiks sociālo palīdzības pabalstu apmērs Eiro valūtā sākot ar
2014.gada 1.janvāri.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

O.Agafonovs

