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        PRECIZĒTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2021.gada janvāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.1, 4.§) 

 

APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2020.gada 23.decembra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.18, 2§) 
  

Saistošie noteikumi Nr.7 
Grozījumi 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 trešo daļa, 36.panta sesto daļu 

 

Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

14.panta sestā daļa, 25.panta pirmo daļu 

 

 

Izdarīt Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Zilupes novadā” sekojošus grozījumus: 

1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz Ministru kabineta 

17.06.2009. noteikumiem Nr.550 un atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu. 

2. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu.   

3. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus ,,ģimene (persona)” ar vārdu ,,mājsaimniecība”. 

4. Izslēgt 3.punktu. 

5. Izteikt 4.punktu sekojošā redakcijā: 

,,4. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro 

pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām 

mājsaimniecībā.” 

6. Izslēgt 5.punktu, 6.1.apakšpunktu, 7., 19. un 20.punktu 
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Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

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 

Ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi 

,,Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā”, kā arī jauni noteikumi par mājsaimniecības 

materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu. Turpmāk šie normatīvie akti 

noteikts virkni jautājumu, kuri iepriekš tika iekļauti 

pašvaldības saistošajos noteikumos.  

2. Īss projekta satura izklāsts No saistošiem noteikumiem tika izslēgt punkti, kuri 

noteica pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

noteikšanu un pabalstu piešķiršanas ierobežojumus. 

Kā arī tika izmainīts maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu slieksnis, kurš turpmāk 

būs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām 

mājsaimniecībā. 

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 sociālos 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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