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2012.gada 22.martā 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes  

2012.gada 22.marta sēdes  

lēmumu 3.8.§ (prot. Nr.5)  

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 2012. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6 

„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  

 

Izdarīt Rucavas novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2. „Par sociālo 

palīdzību” sekojošus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu  3.2.punktu šādā redakcijā : 

3.2. Dzīvokļa pabalsts 

Pabalsts kurināmā iegādei 

Tiesības saņemt pabalstu Rucavas novadā dzīvesvietu deklarējušiem : 

3.2.1. Nestrādājošiem pensionāriem, kuriem : 

3.2.1.1.nav apgādnieka, vai apgādnieks ir ieguvis trūcīgas personas statusu, vai apgādnieks ir 

invalīds vai pensionārs; 

3.2.1.2.nav noslēgts uzturlīgums; 

3.2.1.3.nav īpašumā meži. 
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3.2.2. Nestrādājošiem invalīdiem, kuriem : 

3.2.2. 1. nav apgādnieka, vai apgādnieks ir ieguvis trūcīgas personas statusu, vai apgādnieks 

ir invalīds vai pensionārs;                  

3.2.2. 2. nav noslēgts uzturlīgums;  

3.2.2. 3. kuriem nav īpašumā meži. 

Pabalsta apmērs ir Ls 70,00 gadā. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks    Andris Brīvkalns 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 2012. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6 

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

„PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU” 

 

 Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības pamatojums  Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 9. panta 1.un 2 

daļu  un 35.pantu. 

2. Īss projekta satura izklāsts  

 

  

Tiek precizēts iedzīvotāju loks kuriem 

iespējams saņemt 3.2 punktā minēto pabalstu. 

3.2.Dzīvokļa pabalsts .Pabalsts kurināmā 

iegādei. Nedaudz  paplašinās to iedzīvotāju 

loks, kam iespējams saņemt šo  pabalstu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošo noteikumu projekta īstenošana 

ietekmē pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms  

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Sociālā pakalpojuma saņēmējam jāuzrāda 

personu apliecinošs dokuments(pasi), trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

izziņa, vajadzību apliecinoši dokumenti un 

iesniegums, kā arī citi nepieciešamie 

dokumenti attiecīgā pakalpojuma saņemšanai.  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms  

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks    Andris Brīvkalns  
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