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APSTIPRINĀTS 

ar Rugāju novada domes  

2021. gada 18.februāra lēmumu Nr. 49                                                                                                              

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Rugāju novada Rugāju pagastā 

18.02.2021.                                                                                                                        Nr.2/2021 

Grozījumi Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos  

Nr. 8/2013 “Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 33.panta trešo daļu, 35. panta ceturto daļu; likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.,25.pantu; Ministru 

kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes 

noteikumi” 78.punktu 

 

Izdarīt Rugāju novada domes 2013.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2013 

„Par Rugāju novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā aiz vārdiem “33. panta” esošo vārdu 

“otro” ar vārdu “trešo” un dzēst noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā vārdus un skaitļus 

“Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 13., 15.punktu;”; 

2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus “ģimene (persona)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu 

“mājsaimniecība” (attiecīgā locījumā); 

3. izteikt noteikumu 10. un 11. punktu šādā redakcijā: 

“10. Maznodrošinātas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis sociālās palīdzības 

sniegšanai ir 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 EUR pārējām 

personām mājsaimniecībā. 

11. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu sociālais dienests nosaka un 

piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”; 

4. svītrot noteikumu 14.1. apakšpunktā vārdus un simbolus “atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumiem Nr. 299 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par trūcīgu” un kuras ienākumi, ir zemāki par valstī noteikto garantēto minimālā 

ienākumu līmeni.”; 

5. izteikt noteikumu 14.2. un 14.3. apakšpunktus šādā redakcijā: 

 “14.2. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis tiek noteikts Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā noteiktajā apmērā. 

14.3. Garantētā minimālā ienākumu pabalsta aprēķināšanu un izmaksu sociālais dienests 

veic atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.” 
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