
 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rucavas novada Rucavas pagastā 

 
 

2021.gada 28. janvārī                                                                                    

           APSTIPRINĀTI 

  ar Rucavas novada domes 

2021. gada 28. janvāra 

lēmumu (protokols Nr.1, 4.p.) 

  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2021 

Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 

“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 

izplatību” 
  Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktu,  

Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu 

 

Izdarīt Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes 

pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”, turpmāk 

tekstā – saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā: 

“11. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Rucavas novada domē (“Pagastmāja”, 

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477).” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.”  

3. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 

37.punkta 1.apakšpunktu, Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu.” 

4. Papildināt saistošo noteikumu 7.punktu ar iesnieguma veidlapu saistošo noteikumu pielikumā. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                             Jānis Veits 
 

 

 

 

  

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
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Pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2021 

“Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes 

pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” 

RUCAVAS NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM 

 

                            ____________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

                                ______________________________________________________ 

(personas kods) 

                 _____________________________________________ 

(deklarētā dzīves vietas adrese, pasta indekss) 

                                     _____________________________________________ 

 (e-pasts, kontakttālrunis) 

IESNIEGUMS 

Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. 

______________________________________________________________________ 

   (detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju)  

______________________________________________________________________ 

              

______________________________________________________________________ 

              

______________________________________________________________________ 

              

______________________________________________________________________ 

              

Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas izveidošanos: 

1)______________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________ 

 Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. 

 Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalsts. 

 Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju. 

  

Banka: __________________________ Konta Nr.: _________________________________ 

_____________                                                 ________________________ 

     datums                                                                                                  iesniedzēja paraksts* 

* fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu vai arī tiek iesniegts izmantojot portālu  www.latvija.lv. 

Iesniegto personas datu  apstrādātājs ir – Rucavas novada  sociālais dienests, datu apstrādes mērķis – pabalsta piešķiršana krīzes situācijā, pamatojoties uz 

2020.gada 6.novembra  MK rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas 

noteikumu 37.punktu un 39.punktu.Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Latvijas 

Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kas regulē personas datu aizsardzību. Pārzinis iegūtos personas datus izmantos tikai tam paredzētajam 

mērķim, tie  var tikt nodoti valsts pārvaldes iestādēm, to normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai. 

Sūdzības par datu apstrādes pārkāpumiem jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīga, LV-1011, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv 

 

 

http://www.latvija.lv/
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr.2/2021  “Grozījumi Rucavas novada domes 

2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu 

Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktā noteikts, ka 

laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija 

sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi 

pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir 

ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj 

nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta 

otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek 

izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi „Grozījumi Rucavas novada domes 

2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas 

novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 

izplatību”” precizē 2020.gada 29.decembra saistošo 

noteikumu Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu 

Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar 

Covid-19 izplatību” izdošanas tiesisko pamatojumu 

atbilstoši spēkā esošajai Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma redakcijai, papildina ar atsauci uz Covid 

– 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro 

daļu, precizē saistošo noteikumu 12.punktu, nosakot, ka 

saistošie noteikumu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

izsludināšanas, no saistošo noteikumu 11.punkta svītrota 

norāde uz viena mēneša apstrīdēšanas termiņu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Finansējums krīzes pabalstu izmaksai ārkārtējās situācijas 

laikā tiks apredzēts arī 2021.gada Rucavas novada sociālā 

dienesta budžetā. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus 

iesniedz, izskata un lēmumus par sociālās palīdzības 

pabalstiem pieņem Rucavas novada sociālais dienests. 

Pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Rucavas novada 

pašvaldības domē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs                                        Jānis Veits 

 

 

 

 

 


