
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Raiņa iela 13, Zilupe, LV – 5751, tālrunis: 65707311,  fakss: 65707315 

Uzņēmuma reģistrācijas Nr.90000017383, 

 

        APSTIPRINĀTI 

        ar Zilupes novada pašvaldības domes 

        2011.gada 25.augusta sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.8, 10§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.18 
,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 

,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

Zilupē 

 

2011.gada 25.augustā 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  

35.panta ceturto un piekto daļu 

 

Izdarīt saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

sekojošus grozījumus: 

 

1. Papildināt noteikumus ar 3.2.6.punktu: 

,,3.2.6. Pabalstus trūcīgām ģimenēm (personām) ir tiesības saņemt gadījumā, ja ģimenei 

(personai) nav piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.” 

 

2. Aizstāt 3.2.4.punktā skaitli ,,15,00” ar ,,20,00” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu 

„Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 

,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Zilupes novada pašvaldība 27.01.2011. 

apstiprināja saistošajos noteikumos Nr. 13 „ Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”.  

1.2. Ņemot vērā finansiālo stāvokli novadā, radās 

nepieciešamība noteikt stingrākus pašvaldības 

pabalstu noteikšanas nosacījumus, veicot grozījumus  

saistošajos noteikumos Nr. 13 „ Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz neizmaksāt pašvaldības 

pabalstus (medikamentu apmaksai, ēdināšanas 

izdevumu apmaksai skolā un PII, pabalstu 

neparedzētos gadījumos, pabalstu dokumentu 

noformēšanai un pabalstu skolas piederumu iegādei) 

GMI saņēmējiem. Noteikumi arī paredz palielināt 

pabalstu pases noformēšanai no Ls 15 uz Ls 20. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi ļaus ietaupīt sociālās palīdzības 

līdzekļus un neiziet ārpus gada tāmē noteiktā apjoma. 

Tā kā pabalstu pases noformēšanai pieprasa ļoti maz, 

tad šī pabalsta palielināšana būtiski neietekmēs 

pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību būtībā 

nemainīs. 

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. 

 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/

