LATVIJAS REPUBLIKAS
ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751
T.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv

APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 27.01.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2§)
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes 31.03.2011.
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 14§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. VISPĀRĪGS NOTEIKUMS
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un
piešķirts vienreizējs pašvaldības sociālais pabalsts apbedīšanas izdevumu segšanai (turpmāk
tekstā – apbedīšanas pabalsts).
2. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
2.1.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.
2.2. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Zilupes novada sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālajā
dienestā) iesniedz:
2.2.1. iesniegumu;
2.2.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.3. Apbedīšanas pabalstu izmaksā iesniedzējam vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā
ar pavadzīmi-rēķinu.
2.4. Pabalsta apmērs ir Ls 80,00.
2.5. 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.
2.6. 2.5.punktā noteiktais apbedīšanas pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši minimālajiem
apbedīšanas izdevumiem un tam jāsedz šādu pakalpojumu izmaksas:
2.6.1. zārka un krusta iegādi;

2.6.2. transporta pakalpojumus;
2.6.3. kapsētas pakalpojumus;
2.6.4. morga pakalpojumus.
3. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMU
IZPILDES KONTROLE
3.1. Sociālais dienests informē apbedīšanas pabalsta pieprasītāju par piešķirtā apbedīšanas pabalsta
apmēru.
3.2. Ja apbedīšanas pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts
rakstiski, lēmumā norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību un
termiņus.
3.3. Šo Noteikumu izpildi kontrolē Zilupes novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.
4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada
vēstis” likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. Saistošie noteikumi izliekami
Zilupes novada pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada pagastu pārvalžu ēkās un publicējami
mājas lapā internetā www.zilupe.lv.

Domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs
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Saistošo noteikumu
„Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”
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

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Pašvaldības noteiktais apbedīšanas pabalsts līdz šim
laikam tika iekļauts Zilupes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā”, kas vispusīgi neattēloja
pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. Tāpēc
pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tika
izslēgts no saistošo noteikumu „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” un tiks
apstiprināti jauni saistošie noteikumi ,,Par vienreizēju
apbedīšanas pabalstu”.
Saistošie noteikumi ,,Par vienreizēju apbedīšanas
pabalstu” nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt
pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas
kārtību. Vienreizējs apbedīšanas pabalsts tiek
piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu mirušā
ģimenei vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2011.gadā un
kopumā būtiski nepārsniegs 2010.gada apstiprinātā
budžeta ietvarus
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
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.
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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