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APSTIPRINĀTI
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt valsts paredzēto sociālo garantiju apmēru un
pašvaldības palīdzības saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – bāreņi) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
1.2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir bāreņiem, par
kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Zilupes novada bāriņtiesa (līdz 01.07.2009. arī
Lauderu pagasta bāriņtiesa un Pasienes pagasta bāriņtiesa).
1.3. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību, bārenis ar
iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāvēršas Zilupes novada sociālajā
dienestā.
1.4. Šajos saistošajos noteikumos minēto pabalstu izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot bāreņiem
pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
2. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
2.1. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
2.2. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad bārenim beigusies
ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā.
3. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
3.1. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir Ls 175.
3.2. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim
ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs
tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.

4. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem
4.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem tiek noteikts valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
4.2. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš turpina:
4.2.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo
izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un ja bārenis saskaņā ar
izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības
programmu;
4.2.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un ja
bārenis saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno,
ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Zilupes novada sociālo
dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.
4.3. Aprēķinot pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem otrajam
mācību pusgadam, pabalsta izmaksas periods ir līdz 1.septembrim.
4.4. Zilupes novada sociālais dienests šo saistošo noteikumu 4.nodaļā minētā pabalsta piešķiršanai
ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka bārenis turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu
vai studiju programmu.
5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem
5.1. Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem maksājumiem tiek
izmaksāts līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai, ja bārenis ir reģistrējies Zilupes novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai.
5.2. Zilupes novada sociālais darbinieks pirms lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas
apmeklē bāreni viņa dzīvesvietā un aizpilda aktu par klienta apsekošanu dzīvesvietā; to paraksta
abas puses.
5.3. Ja bārenis deklarējis dzīvesvietu ārpus Zilupes novada administratīvās teritorijas, Zilupes
novada sociālā dienests nosūta lūgumu par bāreņa dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības
sociālajam dienestam, kuram atbilstošajā administratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis
dzīvesvietu. Pēc apsekošanas akta saņemšanas Zilupes novada sociālais dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu.
5.4 Pabalsta saņemšanai bārenim jāiesniedz Zilupes novada sociālajā dienestā dzīvojamās telpas
īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).
5.5. Zilupes novada sociālais dienests sedz dzīvojamās telpas īres līgumā norādīto summu, t.i.,
dzīvojamās telpas īres maksu, un komunālos maksājumus.
5.6. Ja bārenim bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trīs dažādu dzīvošanai derīgu izīrējamo dzīvojamo
telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet bārenis no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteicies
vai arī nav sniedzis Zilupes novada pašvaldībai atbildi par saņemtajiem piedāvājumiem, viņš
tiek pārreģistrēts attiecīgā veida palīdzības reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.
5.7. Zilupes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.8. Pabalsts tiek pārskaitīts nama apsaimniekotāja kontā vai bāreņa norādītajā kontā.
6. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība un šo noteikumu izpildes kontrole
6.1. Zilupes novada sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi
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pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti. Zilupes novada sociālais dienests rakstveidā
informē bāreni par pieņemto lēmumu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma
apstrīdēšanas kārtību.
6.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes novada Sociālās, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja.
7. Noslēguma jautājums
7.1. 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 priekšsēdētāja

Oļegs Agafonovs
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Saistošo noteikumu
„Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
līdz šim laikam tika iekļauti Zilupes novada
pašvaldības saistošajos noteikumos „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”, kas vispusīgi
neattēloja pabalsta bāreņiem piešķiršanas un
izmaksas kārtību. Bez tam pabalsta bāreņiem
piešķiršanas kārtību nosaka likumi, kas nebija ņemti
vērā, izstrādājot iepriekšējos noteikumus. Tāpēc
pabalsts bāreņiem tika izslēgts no saistošo noteikumu
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
un tiks apstiprināti jauni saistošie noteikumi ,, Par
Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi ,,Par Zilupes novada pašvaldības
pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
nosaka Zilupes novada pašvaldības paredzēto sociālo
garantiju apmēru un pašvaldības palīdzības
saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, kā
arī šīs palīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas
kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2011.gadā un
kopumā būtiski nepārsniegs 2010.gada apstiprinātā
budžeta ietvarus
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

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

6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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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