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2012.gada 30.augustā 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

APSTPRINĀTI 

Ar Rucavas novada domes 

30.08.2012. sēdes lēmumu (3.1., protokols Nr.15) 

PRECIZĒTI 

ar Rucavas novada domes  

25.10.2012. sēdes lēmumu (6., prot. Nr.20)  

 

RUCAVAS NOVADA DOMES 2012.GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14 

„Grozījums Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2.  

„Par sociālo palīdzību” 

Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35.panta,ceturto daļu un   

30.03.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes  

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”19.4 apakšpunktu 

 

Izdarīt Rucavas  novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.2. „Par sociālo palīdzību” šādu grozījumu un papildināt 2.punktu ar 

2.16. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„ 2.16. Kritēriji ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai ģimenes vai 

personas atzīšanai par trūcīgu. 

Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas statusam, par kustamo mantu 

netiek uzskatīts viens automobilis vai motocikls, laiva, kas ir ģimenes īpašumā, kā arī 

viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim”. 
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 14 

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 

saistošajos noteikumos Nr. 2 ,,Par sociālo palīdzību”” 

 

 Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības pamatojums  2012.gada 1.jūnijā Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

spēkā stājušās vairākas izmaiņas. 

2. Īss projekta satura izklāsts  Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka 

Rucavas novada Sociālais dienests, nosakot 

atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas 

statusam, par kustamo mantu neuzskatīts 

vienu automobili, laivu vai motociklu, kas ir 

ģimenes īpašumā, kā arī vienu velosipēdu, 

mopēdu, vai motorolleru katram ģimenes 

loceklim. 

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  

Saistošo noteikumu projekts neskar 

administratīvās procedūras. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms  
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