LATVIJAS REPUBLIKA

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017383, adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751,
tālrunis +371 65707311; fakss +371 65707315; e-pasts: dome@zilupe.lv

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

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 budžeta 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.
II. PABALSTU VEIDI
5. Pašvaldībā ir noteikti šādi pašvaldības pabalstu veidi:
5.1. Pabalsts skolas piederumu iegādei Zinību dienā;
5.2. Pabalsts izlaidumam;
5.3. Ziemassvētku pabalsts;
5.4. Pabalsts 75 vai vairāk gadu jubilejā;
5.5. Pabalsts sakarā ar stāšanos laulībā;
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 un funkcionāliem traucējumiem;
5.9. Apbedīšanas pabalsts;
5.10. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas;
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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.).
9. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 30,00.
IV. PABALSTS IZLAIDUMAM
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.
12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem, pamatojoties uz mācību iestādes
iesniegtajiem sarakstiem.
13. Noteikumu 10.1.apakšpunktā noteikto pabalstu audzēkņiem piešķir natūrā.
14. Noteikumu 10.2., 10.3. un 10.4.apakšpunktā noteiktos pabalstus izmaksā audzēkņiem skaidrā
naudā pēc mācību gada beigām.
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;
16. Lēmumu par 15.1., 15.2., 15.3. un 15.5.apakšpunktā noteikto pabalstu piešķiršanu Sociālais
dienests pieņem, pamatojoties uz iestāžu iesniegtajiem sarakstiem.
17. Lēmumu par 15.4.apakšpunktā noteiktā pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem,
pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par bērnu.
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.
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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 pārbaudes pašvaldības un valsts datu reģistros
esošajām ziņām par personu.
23. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā. Ja ir saņemts personas iesniegums, pabalstu var pārskaitīt uz
jubilāra kontu.
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.
28. Pabalsta apmērs ir EUR 150,00.
VIII. PABALSTS ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU
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.
35. Gadījumā, ja sociālajam darbiniekam ir pamatotas šaubas, ka ģimene pabalstu var izmantot
neparedzētiem mērķiem, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pabalstu piešķiršanu
natūrā.
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IX. PABALSTS POLITISKI REPRESĒTAJĀM PERSONĀM, NACIONĀLĀS
PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKIEM, OTRĀ PASAULES KARA
DALĪBNIEKIEM, AFGANISTĀNAS KARA DALĪBNIEKIEM UN ČERNOBIĻAS
ĀTOMELEKTROSTACIJAS (AES) SEKU LIKVIDĀCIJAS DALĪBNIEKIEM
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;
29.3. Otrā pasaules kara dalībniekiem – 8.maijā;
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.
38. Pabalsta apmērs ir EUR 45,00.
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
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 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.
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).
XI. APBEDĪŠANAS PABALSTS
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.
45. Apbedīšanas pabalstu izmaksā iesniedzējam vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā
saskaņā ar pavadzīmi-rēķinu.
46. Pabalsta apmērs ir EUR 115,00.
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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.
48. 47.punktā noteiktais apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši minimālajiem
apbedīšanas izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas:
48.1. zārka un krusta iegādi;
48.2. transporta pakalpojumus;
48.3. kapsētas pakalpojumus;
48.4. morga pakalpojumus.
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.
XIII. PABALSTS SAMAKSAI PAR TRANSPORTU SLIMNIEKA TRANSPORTĒŠANAI
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
56. 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.
XV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
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”;
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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”.

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 budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

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
budžeta līdzekļus, pabalstu saņēmēju loks būtiski
netiek palielināts.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos
pabalstus, persona var griezties Zilupes novada
7

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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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