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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 

“Grozījumi Rucavas novada  pašvaldības 2015. gada 29. janvāra  saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  

personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā”14.panta sesto daļu  

 

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2015. gada 29. janvāra  saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas 

novadā” šādu grozījumu: 

 

Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu  sekojošā redakcijā: 

„5. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja ģimenes (personas) 

vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā 

nepārsniedz 40 procentus no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.” 

 

 

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

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                          Irēna Šusta 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.4 

 

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Rucavas novadā” 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja      Irēna Šusta 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz   likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu 

 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts    

Saistošie noteikumi  nosaka  kārtību, kādā persona atzīstama 

par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes 

(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada dome. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz  likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu 
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