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Par saistošo noteikumu Nr.3/2020 „Grozījumi Rugāju novada domes  

2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013  

„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka pašvaldībām ir 

pienākums nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar 

vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtā daļa nosaka, ja ir 

apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes 

(personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Pabalsta veidu, apmēru, izmaksas kārtību un 

personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, 

ka pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošie noteikumi),  un Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020. gada 13. februāra atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Andris Leons, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 

2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības 

sociālās palīdzības pabalstiem”. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 3/2020 “Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstiem””. un tiem pievienotais paskaidrojuma raksts kopā uz 2 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

21.02.2020.  
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