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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem
Zilupē
Izdoti saskaņā ar
Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka pabalsta personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem (turpmāk
tekstā – pabalsts) apmēru un saņemšanas kārtību.
2. Noteikumos ir lietoti šādi termiņi:
2.1. Vientuļš pensionārs – pensijas vecuma persona, kura dzīvo viena un tai nav Civillikumā
noteikto likumīgo apgādnieku.
2.2. Vientuļš invalīds – persona, kurai noteikta 1., 2. vai 3.grupas invaliditāte, kura dzīvo viena
un tai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.
2.3. Veselības un funkcionālie traucējumi – slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts
fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un
apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā.
3. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu vientuļiem pensionāriem un invalīdiem dzīves
kvalitātes uzlabošanai.

II Pabalsta apmērs
4. Pabalsta apmērs vienai personai ir Ls 30 mēnesī.
5. Pabalsts tiek izmaksāts no Zilupes novada pašvaldības budžeta sociālās palīdzības un pabalstu
līdzekļiem.

III Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
6. Pabalstu piešķir sekojošām personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem:
6.1. Vientuļiem pensionāriem;

6.2. Vientuļiem 1., 2. un 3. grupas invalīdiem;
6.3. Citām vientuļām personām pēc smagas saslimšanas atveseļošanās periodā.
7. Pabalstu piešķir personai, kura deklarēta un dzīvo Zilupes novada administratīvā teritorija un
kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošo minimālo darba algu valstī.
8. Pabalstu var nepiešķirt personai:
8.1. Ja viņai ir noslēgts testamentārs vienošanās līgums vai mantas atsavinājuma līgums, t.sk.
pirkuma, dāvinājuma un uztura līgumi ar citām fiziskām vai juridiskām personām;
8.2. Ja viņai ir piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.
9. Pabalsts tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku, kamēr ir spēkā pabalsta
piešķiršanas apstākļi. Sociālais darbinieks nodrošina pabalsta pieprasītājam pabalsta saņemšanu
katru mēnesi, to izmaksājot skaidrā naudā vai pārskaitot pabalsta pieprasītajam kontā.
10. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošo
dokumentu un iesniedz:
10.1. Invaliditāti apliecinošu dokumentu;
10.2. ārsta atzinumu par veselības vai funkcionālo traucējumu esamību;
10.3. uzraksta iesniegumu, kurā norāda pabalsta saņemšanas veidu.
11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Zilupes novada sociālais dienests.

5. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
12. Ja pabalsta piešķiršana tiek atteikta, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski, lēmumā
norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņus.
13. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Zilupes novada Sociālās, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja.

6. Noslēguma jautājums
14. 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

Saistošo noteikumu
„Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”
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
Lai uzlabotu vientuļo pensionāru un invalīdu ar
veselības un funkcionāliem traucējumiem dzīves
kvalitāti, tiks pieņemti jauni saistošo noteikumu „Par
pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem
traucējumiem”. Līdz šo noteikumu pieņemšanai šai
mērķa grupai – vientuļie pensionāri un invalīdi ar
veselības un funkcionāliem traucējumiem - sociālā
palīdzība netika sniegta.
Saistošie noteikumi ,,Par pabalstu personām ar
veselības un funkcionāliem traucējumiem” nosaka
personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā
apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2012.gadā un
uzdevumi šim mērķim tiks iekļauti 2012.gada
budžetā.
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 izstrāde.

