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        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2017.gada 29.novembra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.12, 13.§) 
  

Saistošie noteikumi Nr.12 
Grozījums 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 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 

 

1. Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” sekojošu 

grozījumu: 

 

Aizstāt noteikumu 4.2.punktā skaitli ,,250,00”  ar ,,300,00” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 
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Saistošo noteikumu 

,,Grozījums 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pašvaldības 29.08.2017. saistošo noteikumu Nr.6 

,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

4.2.punkts nosaka, ka vientuļie pensionāri un invalīdi 

atzīstami par maznodrošinātiem, ja ienākumi uz 

vienu personu nepārsniedz 250 euro. Tā kā katru 

gadu notiek pensijas indeksācija un pensiju līmenis 

pieaug, pašvaldībā arvien mazākam personu skaitam 

var noteikt maznodrošinātas personas statusu. Lai 

varētu sniegt palīdzību lielākam iedzīvotāju skaitam, 

tika nolemts paaugstināt ienākumu līmeni 

pensionāriem un invalīdiem maznodrošinātas 

personas statusa iegūšanai.  

2. Īss projekta satura izklāsts Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) 

ienākumu līmenis 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, ir, ja vidējie ienākumi uz vienu personu 

nepārsniedz 300,00 euro mēnesī. 

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 maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusu, 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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