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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010. GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 36
„Grozījumi Rucavas novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 2
„PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU””
Izdoti saskaņā ar LR likuma
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
9.panta 1. un 2.daļu, 35.pantu;
LR likuma „Par sociālo drošību” 13.panta.1.daļu un
MK noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 5.daļu
Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
sociālo palīdzību” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.2. punktu šādā redakcijā:
„3.2. dzīvokļa pabalsts
Pabalsts kurināmā iegādei

Tiesības saņemt pabalstu ir Rucavas novadā dzīvesvietu deklarējušiem
3.2.1. vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem;
• Kuriem nav īpašumā meži;
• Nav noslēgts uzturlīgums;
• Nav apgādnieka.
3.2.2. vientuļiem, nestrādājošiem invalīdiem;
• Kuriem nav īpašumā meži;
• Nav noslēgts uzturlīgums;
• Nav apgādnieka.
Pabalstu apmērs ir 70 Ls gadā .”
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.5. Pabalsts ārkārtas situācijas gadījumos
Pabalsta apmērs līdz Ls 50,00

Vienreizēju pabalstu ārkārtas situāciju gadījumos (smaga slimība, trauma, operācija,
neciešami sadzīves apstākļi, u.c.) piešķir izskatot un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.
Iesniegumu par pabalsta saņemšanu jāiesniedz mēneša laikā no ārkārtas situācijas
konstatēšanas. Pabalstu piešķir sociālais dienests.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7. punktu šādā redakcijā:
„3.7. Pabalsts audžuģimenēm
3.7.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036
„Audžuģimeņu noteikumi” noteiktajā kārtībā.
3.7.2. Rucavas novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai audžuģimenē ir
LVL 70,00 (septiņdesmit lati) par katru audžuģimenē ievietoto Rucavas novada dzīvesvietu
deklarējušo bērnu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi vai ja
bērns audžuģimē tiek ievietots mēneša vidū, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē
nodzīvoto dienu skaitam.”
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Paskaidrojuma raksts
saistošo noteikumu
„Par sociālo palīdzību” grozījumiem

Rucavas novada domes Sociālo un medicīnas lietu komiteja š.g. 21. oktobrī akceptēja
saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību” grozījuma projektu. Ņemot vērā Rucavas novada
iedzīvotāju ieteikumus precizēt saistošajos noteikumos iedzīvotāju kategorijas, kuras ir
tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei, tiks precizētas personu kategorijas,
kurām pašvaldība sniegs palīdzību.
Pēc Rucavas novada Bāriņtiesas ieteikuma, pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”, kas nosaka pabalstu audžuģimenēm no
pašvaldības budžeta, noteikumi tiks papildināti ar sadaļu par pabalstu audžuģimenēm, kas
noteiks pabalsta apmēra un piešķiršanas kārtību. Galīgo lēmumu par saistošo noteikumu
grozījumiem pieņems Rucavas novada dome.
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