
 

 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 
 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

  

2011.gada 25.maijā 

Rucavas novada Rucavas pagastā 
APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes  

25.05.2011. sēdes lēmumu (3.§., prot. Nr.9)  

PRECIZĒTI 

ar Rucavas novada domes  

28.06.2012. sēdes lēmumu (6., prot. Nr.12)  

  PRECIZĒTI 

ar Rucavas novada domes  

25.10.2012. sēdes lēmumu (7., prot. Nr.20)  

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2011. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17  

„Grozījumi Rucavas novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.2  

,,PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU””  
Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35.panta,ceturto daļu un   

ar MK 2006.gada 19.decembra  noteikumiem Nr.1036 

 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Par 

sociālo palīdzību” šādu grozījumu un 

izteikt saistošo noteikumu 3.7. punkta Pabalsts audžuģimenei 3.7.2. apakšpunktu 

šādā redakcijā: 

 „3.7.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei (personai), kurai ir piešķirts audžuģimenes 

statuss un kurā ir ievietots bērns, par kura uzturēšanos audžuģimenē ir noslēgts līgums. 

Pabalsta apmērs audžuģimenei tiek noteikts: bērna uzturam - Ls 100 (viens simts latu) 

mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. 

Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pabalstu aprēķina 

proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.” 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                  Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

Rucavas novada pašvaldības 2011.gada saistošajiem noteikumiem Nr.17 
„Grozījumi Rucavas novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.2  

,,PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU”” 
 

 Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības pamatojums  Izdoti saskaņā ar MK 2006.gada 19.decembra  

noteikumiem Nr.1036 ,,Audžuģimenes 

noteikumi” 5. daļas , 43. punktu 

2. Īss projekta satura izklāsts   Pamatojoties uz Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas vēstuli 

nepieciešamas veikt precizējumus saistošajos 

noteikumos 

1.Dokumentā tiek norādīts domes sēdes datums, 

kurā apstiprināti pašvaldības saistošie 

noteikumi, kā arī protokola numurs un izskatītā 

jautājuma kārtas numurs.  

2.Tiek svītrots vārds ,,projekts” 

3.Norādīts, ka saistošie noteikumi pieņemti 

pamatojoties uz konkrētiem MK noteikumiem 

un, ka pabalsts tiek izmaksāts audžuģimenēm, 

ar kurām pašvaldībai noslēgts līgums par bērna 

ievietošanu ģimenē. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē 

pašvaldības budžetu. Palielinās budžeta 

izdevumi. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Nav attiecināms 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms  
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