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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA  

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20 

„Grozījumi Rucavas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par sociālo palīdzību”” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 9.panta 1. un 2. daļu, 35. pantu, likuma 

„Par sociālo drošību” 13.panta 1.daļu, Euro ieviešanas 

kārtības likuma 31.pantu. 

 

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo 

palīdzību” šādus grozījumus: 

1.1.  izteikt saistošo  noteikumu 1.11. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„1.11. Maznodrošināta  ģimene (persona) – ģimene (persona), kuras ienākumi uz vienu 

ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 euro”. 

 

1.2.  izteikt saistošo noteikumu 3.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

,,3.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai. Papildus Ministru 

kabineta noteikumos minētajām, ko neuzskatīt par parādsaistībām, par tādām neuzskatīt arī 

jebkuras parādsaistības, kuru apmērs ir mazāks par 711.44 euro”. 

 

1.3. izteikt saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

,,3.2. Dzīvokļa pabalsts 

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. 

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; 
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3.2.2.2. nav noslēgts uzturlīgums; 

3.2.2.3. kuriem nav īpašumā meži. 

Pabalsta apmērs ir 99.60 euro”. 

 

1.4. izteikt saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

,,3.3. Apbedīšanas pabalsts 

Sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kurām nepienākas 

Valsts garantētais apbedīšanas pabalsts un kuru deklarētā dzīves vieta ir Rucavas novads. 

Apbedīšanas pabalsts ir 170.74 euro apmērā. Pamats pabalsta piešķiršanai ir iesniegums no 

personas, kura veic apbedīšanu un miršanas apliecības kopija. Tiesības saņemt pabalstu ir 

personai, kas veic apbedīšanu. Ja mirušai personai nav piederīgo, apbedīšanas izdevumus 

pilnībā sedz no pašvaldības sociālā budžeta“. 

  

1.5. izteikt saistošo noteikumu3.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

,,3.4. Pabalsts bērniem briļļu iegādei  

Pabalsta apmērs ir 50% no izdevumiem par medikamentu iegādi, bet ne vairāk kā 35.57 euro 

gadā. Pabalstu tiesīgi saņemt: 

Rucavas novadā deklarētās personas, kuras nav vecākas par 16 gadiem”. 

 

1.6. izteikt saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

“3.5. Pabalsts ārkārtas situāciju gadījumos  

Pabalsta apmērs ir 71.14 euro. 

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”. 

 

1.7. izteikt saistošo noteikumu 3.7.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 „3.7.2.Pabalsts audžuģimenēm 

 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 - 142.29 euro 

mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. 

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

proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam”. 

 

1.8. izteikt saistošo noteikumu 3.7.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

,,3.7.3.  Rucavas novada domes noteiktais vienreiz gadā izmaksājamais pabalsts 

audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 99.60 euro par katru audžuģimenē 

ievietoto Rucavas novada dzīvesvietu deklarējušo bērnu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz 

laiku, kas ir mazāks par gadu, pabalstu aprēķina proporcionāli mēneša skaitam”. 

 

1.9.  izteikt saistošo noteikumu 3.8.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

,,3.8.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 249 euro. 

Pabalstu var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veida”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                    Līga Stendze 


