
 

 

 
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 

        2012.gada 17.janvāra sēdes 

        lēmumu (prot.Nr.1, 3§) 

 

        Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības 

domes 03.04.2012. lēmumu (prot.Nr.4, 3§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.2 
,,Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā” 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar: 

 Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”  

35.panta ceturto un piekto daļu 

 

Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

25.panta pirmo daļu 

 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 

,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu” 

19.3.apakšpunktu 

 

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

grozījumus: 

 

1.1. Izteikt 3.2.5.punktu sekojošā redakcijā: 

,,3.2.5.Pabalsts skolas piederumu iegādei –  

tiek piešķirts Ls 10,00 apmērā uz vienu skolēnu (izņemot 1.klases skolēnus). Pabalstu izmaksā 

vienu reizi gadā skolēnu vecākiem vai aizbildnim skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz bankas 

kontu.” 

 

1.2. Papildināt noteikumus ar 4.2.
1
punktu: 

,,4.2.
1
 Darbspējīgiem klientiem (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta 

pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās personas), kuri saņem pašvaldības sociālo palīdzību vismaz 

3 mēnešus pēc kārtas, ir pienākums iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un 

apgūšanas pasākumos līdz 12 stundām nedēļā. Līgumā par līdzdarbību sociālais darbinieks nosaka 

veicamos pasākumus, to vietu un laiku, pušu tiesības, pienākumus un atbildību.” 

 



2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada 

vēstis”. 

 

 

 

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. Sakarā ar izmaiņām Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā, kur pašvaldības 

sociālajam dienestam tika dotas tiesības tos 

darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību 

vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, iesaistīt darba un 

sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un 

apgūšanas pasākumos (līdz divpadsmit stundām 

nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām), kas 

rada labumu sabiedrībai. 

         Sociālais dienests piešķir daudz pašvaldības 

sociālo pabalstu trūcīgām ģimenēm (personām), kur 

personas ir darbspējīgā vecumā. Tā kā Zilupes 

novadā ir augsts bezdarba līmenis, tad trūcīgās 

personas ilgstoši nekur nestrādā un līdz ar to zaudē 

darba prasmes un iemaņas. 

         Lai radītu labumu sabiedrībai un iesaistītu 

darbspējīgos klientus, kuri saņem pašvaldības sociālo 

palīdzību, darba un sociālo prasmju saglabāšanas, 

atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, tika veikti 

grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”. 

1.2. Lai novērstu situācijas, ka pašvaldības sociālie 

pabalsti tiek piešķirti personām, kuras nedzīvo 

pašvaldības teritorijā, tika veikti grozījumi saistošo 

noteikumu 1.3.punktā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi precīzāk nosaka sociālās 

palīdzības pabalstu saņēmēju loku, kā arī nosaka ka 

turpmāk darbspējīgiem klientiem (izņemot Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta 

pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās personas), 

kuri saņem pašvaldības sociālo palīdzību vismaz 3 

mēnešus pēc kārtas, ir pienākums iesaistīties darba un 

sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un 

apgūšanas pasākumos līdz 12 stundām nedēļā. 

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 saistošajos noteikumos noteiktos 

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. 

 

 

http://www.zilupe.lv/

