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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2015. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 

“Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 

„PAR PABALSTIEM RUCAVAS NOVADĀ”” 

 
Izdoti saskaņā ar 

LR likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,” Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu 

2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"19.4. apakšpunktu, 

2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1036”Audžuģimeņu noteikumi” 43.punktu  un 
2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.857”Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31., 31.¹ punktu. 
 

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2014. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „PAR 

PABALSTIEM RUCAVAS NOVADĀ” šādus grozījumus: 

 

1.1.izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, 

mailto:dome@rucava.lv


Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu, 

likuma” Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, 

2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"19.4. apakšpunktu, 

2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1036”Audžuģimeņu noteikumi” 43.punktu, 

  2005. gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.857”Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31., 31.¹ punktu. 

 

1.2. izteikt saistošo noteikumu nodaļu IV. DZĪVOKĻA PABALSTS šādā redakcijā: 

„14. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar dzīvojamās telpas īres 

vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu 

segšanai. 

15. Tiesības saņemt pabalstu ir : 

15.1.trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) uz noteikto statusa laika posmu; 

15.2.nestrādājošam pensionāram un nestrādājošai personai ar invaliditāti, kuram ienākumi 

mēnesī uz ģimeni nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru 

un kuram:  

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

apgādnieks ir persona ar invaliditāti vai pensionārs;  

15.2.2. nav īpašumā meža. 

15.3.Daudzbērnu ģimenēm, kurām ir trīs un vairāki nepilngadīgi bērni un ienākumi uz 

vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas apmēru. 

16. Pabalsta saņemšanai klients Sociālajā dienestā  iesniedz: 

16.1.iesniegumu;  

16.2. apakšpunkta 15.2. un 15.3. pabalsta pieprasītāji iztikas līdzekļu deklarāciju;  

16.3. apakšpunkta 15.1. pabalsta pieprasītāji uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo 

mēnesi un īres un/vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu (iesniedzot kopiju). 

17. Pabalsta apmērs uz ģimeni apakšpunkta 15.1. pabalsta pieprasītājiem tiek aprēķināts 

ņemot vērā punktā 16. minētos dokumentus, bet nepārsniedzot zemāk minētos noteiktos 

ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus: 

17.1.par dzīvojamo telpu īri/apsaimniekošanu, ne vairāk kā EUR 0,11 par 1 m2 līdz 20 m2 

mēnesī. Trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm dzīvojamo telpu 

īre/apsaimniekošana tiek segta 100% apmērā. 

17.2.par apkuri (centralizēto) ne vairāk kā  EUR 0,32  par 1 m2  mēnesī; 

17.3.par ūdens patēriņu (auksto, karsto) - atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai 

maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu- kvītī 

norādītajai summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens 

skaitītāju rādījumiem, līdz EUR 0,43 par 1 m3 mēnesī un  mēnesī līdz 3 m3; 

17.4.par kanalizāciju un asenizāciju ne vairāk kā EUR 0,57  par 1 m3 un ne vairāk kā 3 m3 

izmaksas mēnesī;  

17.5.par atkritumu apsaimniekošanu ne vairāk kā EUR 0,86 personai mēnesī;  

17.6.kurināmā iegādei - mājokļa individuālai apkures nodrošināšanai – EUR 100,00 ( 

viens simts euro un 00 centi ) - vienu reizi kalendārajā gadā, ja nesaņem pabalstu 

saskaņā ar 17.2.  apakšpunktu. 

18. Pabalsta apmērs 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētajām kategorijām EUR 100,00 ( viens 

simts euro un 00 centi )vienu reizi uz ģimeni gadā. 

19. Pabalsti nedublējas. 

20. Sociālais dienests, ja nepieciešams: 

20.1.pirms pabalsta piešķiršanas veic pabalsta pieprasītāja sadzīves apstākļu apsekošanu; 

20.2.slēdz vienošanos par pabalsta izlietojumu ar dzīvojamās telpas saistīto izdevumu 

segšanai (1.pielikums). 



21. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests izskata un lēmumu par pabalsta 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc dokumentu 

saņemšanas. 

22. Piešķirto pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi mēnesī. 

23. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs deklarētajā dzīvesvietas adresē 

nedzīvo. 

 

1.3. izteikt saistošo noteikumu 22.punktu  šādā redakcijā: 

“ 22. Pabalsts tiek piešķirts 100% apmērā no ārkārtas situācijas izdevumiem, bet ne vairāk kā EUR 

100,00  (viens simts euro 00 centi) uz vienu personu gadā.” 

 

1.4. papildināt saistošo noteikumu 35.punktu  šādā redakcijā: 

“ 35.4. Dzīvokļa pabalstu. 

35.4.1. Pabalsta saņemšanai bārenis Sociālajā dienestā iesniedz: 

35.4.1.1. iesniegumu; 

35.4.1.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma 

grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Sociālajā dienestā attiecīgus grozījumus 

vai jaunu īres līgumu; 

35.4.1.3. reizi trijos mēnešos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu 

kopijas (uzrādot oriģinālus) par iepriekšējo mēnesi. 

35.4.2. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests izskata un lēmumu par 

pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

35.4.3. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 35.4.1. .apakšpunktā minētos 

dokumentus, bet nepārsniedzot zemāk minētos noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto 

izdevumu segšanas normatīvus līdz 36 m2  no dzīvojamās telpas platības: 

35.4.3.1. par dzīvojamo telpu īri/apsaimniekošanu, ne vairāk kā EUR 0,30 par 1 

m2 35.4.3.2. par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi ne vairāk kā EUR 0,80  

par 1 m2  

35.4.3.3. par ūdens patēriņu (auksto, karsto) - atbilstoši īres vai pārvaldīšanas 

izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 

telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens 

skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, līdz EUR 

0,50  par 1 m3 mēnesī un  mēnesī līdz 3 m3; 

35.4.3.4. par gāzi ne vairāk kā EUR 2,00 par 1 m3 un līdz 1 m3 mēnesī; 

35.4.3.5. par gāzes balonu (- iem) (ar tilpumu 27 litri) – sākotnējo iegādi un 

uzpildes izmaksas divas reizes kalendārajā gadā;  

35.4.3.6. par kanalizāciju un asenizāciju ne vairāk kā EUR 0,70 par 1 m3 un ne 

vairāk kā 3 m3 izmaksas mēnesī;  

35.4.3.7. par atkritumu apsaimniekošanu ne vairāk kā EUR 1,00 mēnesī;  

35.4.3.8. kurināmā iegādei - mājokļa individuālai apkures nodrošināšanai – 

EUR100,00 ( viens simts euro un 00 centi ) - vienu reizi kalendārajā 

gadā, ja nesaņem pabalstu saskaņā ar   35.4.3.2. apakšpunktu. 

35.4.4. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai 

dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās 

telpas lietošanu, sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim. 

1.5. svītrot saistošo noteikumu 36.punktu. 

2. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

3. Atvieglojumi tiek piemēroti ar nākamā kalendārā mēneša 1. datumu pēc saistošo noteikumu 

stāšanās spēkā. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja      Irēna Šusta  

  



1.pielikums  

Rucavas novada domes  

2016.gada …. saistošajiem noteikumiem Nr…. 

VIENOŠANĀS PAR LĪDZDARBĪBU 

20__ .gada ___._________ Nr.______ 

Rucavas novada  Sociālais dienests sociālā darbinieka 

_____________________________________ personā (turpmāk – sociālais dienests), no vienas 

puses, un __________________________________________, personas kods 

________________________, (turpmāk – klients) no otras puses, noslēdz šādu vienošanos: 

1. Sociālais dienests apņemas piešķirt un izmaksāt klientam dzīvokļa pabalstu, pēc šajā 

vienošanās noteikto līdzdarbības pienākumu izpildes, bet klients apņemas veikt šajā vienošanās 

noteiktos līdzdarbības pasākumus. 

2. Klients apņemas informēt visas kopā ar viņu deklarētās personas par šajā vienošanās 

noteiktajiem līdzdarbības pasākumiem un ir atbildīgs par līdzdarbības pienākumu izpildi no visu 

personu, kas deklarētas kopā ar klientu, puses. 

3. Sociālais dienests uzdod, bet klients apņemas nodrošināt šādu līdzdarbības pienākumu izpildi: 

N.p.k. Klients (persona), kurai jāveic līdzdarbības pasākums Veicamie pasākumi Termiņš 

        

        

        

        

4. Klientam ir pienākums informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas kavē līdzdarbības 

pienākumu izpildi, un, ja nepieciešams, iesniegt minētos apstākļus apliecinošus dokumentus. 

5. Vienošanās zaudē spēku, ja klients vai persona (-s), kura (-s) ir deklarēta (-s) kopā ar klientu 

un kurai (-ām) uzlikti līdzdarbības pienākumi, bez objektīva iemesla nepilda iepriekš minētos 

līdzdarbības pienākumus, un tas var būt par pamatu pabalsta kopējā apmēra samazināšanai vai 

izmaksas pārtraukšanai par līdzdarbības pasākumu neizpildījušās personas daļu. 

6. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros – viens klientam un otrs sociālajam dienestam. 

Klients   

  (paraksts, atšifrējums) 

Sociālās palīdzības organizators   

  (paraksts, atšifrējums) 

    

 

 

 



Vienošanās izpildes novērtēšana: 

N.p.k. Klients (persona), kurai jāveic līdzdarbības 

pasākums 

Veicamie 

pasākumi 

Termiņš Izpilde 

(jā/ 

nē) 

          

          

          

          

Secinājumi: 

  

  

  

Lēmums: 

  

  

  

  

 

Sociālais darbinieks       

  (paraksts)   (datums) 

 
 


