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RUCAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9.
„PAR PABALSTIEM RUCAVAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1.Vispārējie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Rucavas novada domes pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību,
pabalstu apmēru, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
1.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
35.pantu, citi pabalsti tiek izmaksāti, ja ir apmierināts, pamatots, pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju
pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa
pabalsta.
1.3. Pabalstu piešķiršanas mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm (personām) dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
1.4. Pabalstus piešķir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīves vietu Rucavas novadā.
1.5. Vienreizējus pabalstus ārkārtas gadījumos un atsevišķu situāciju atrisināšanai, piešķir
apstiprinātā budžeta ietvaros.
1.6. Par pabalstu piešķiršanu lemj Sociālā un medicīnas lietu komiteja, pamatojoties uz šiem
saistošiem noteikumiem. Komitejas lēmumu apstiprina novada domes sēdē.
2. Pabalstu veidi
2.1 Pabalsts pensionāriem apaļās dzīves jubilejās
Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu apaļā dzīves jubilejā ir Rucavas novadā dzīves vietu
deklarējošām (ne mazāk kā 5 gadus) personām:pensionāriem 70; 75; 80; 85; 90; 95...utt. gadu
jubilejās. Pabalsta apmērs Ls 15.
3. Lēmumu pārsūdzības kārtība
3.1. Ja ģimene vai persona nav apmierināta ar tai piešķirtās sociālās palīdzības apjomu,
pakalpojumu kvalitāti vai atteikumu sniegt sociālo palīdzību, lēmumu, likuma noteiktajā kārtībā,
var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.
3.2. Noteikumu izpildīšanu kontrolē Sociālo un medicīnas lietu komiteja un Rucavas novada
dome.
3.3. Saistošos noteikumus Nr.9. „Par pabalstiem Rucavas novadā” rakstveidā un elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma saņemšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3.4. Saistošos noteikumus publicēt vietējā informatīvajā izdevumā un izlikt redzamā vietā
novada domes un Dunikas pagasta pārvaldes ēkās. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc publikācijas vietējā informatīvajā izdevumā.
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