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2010.GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9

PAR GROZĪJUMU VEIKŠANU RUNDĀLES NOVADA DOMES
2009.GADA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 „PAR SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS PABALSTIEM, IZVĒRTĒJOT PERSONAS (ĢIMENES)
IENĀKUMUS”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Rundāles novada domes 2009.gada
saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Par sociālās palīdzības pabalstiem
izvērtējot personas ienākumus”
(apstiprināti ar ar Rundāles novada domes
30.07.2009. lēmumu Nr. 32(prot.Nr.3)
Izdarīt Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem izvērtējot personas ienākumus” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.punktu jaunā redakcijā :
„Pabalsta pieprasītāja pienākums ir aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot
līdzdarbības pienākumus, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
likumu „Par sociālo drošību” un 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kā
arī:
4.1. reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), ja sociālās palīdzības pieprasītājs ir
persona darbspējīgā vecumā;
4.2. iesaistīties NVA un pašvaldības realizētajos projektos sociālo iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai;
4.3. aktīvi iesaistīties darba meklēšanā un gadījuma darbu veikšanā;

4.4. pārtraukt alkohola un atkarību izraisošu vielu lietošanu;
4.5. personām vai ģimenēm, kurām ir nepilngadīgi bērni, nodrošināt bērna izglītošanu un
audzināšanu;
4.6. izmantot sociālo palīdzību tikai pamatvajadzību nodrošināšanai;
4.7. pēc sociālā dienesta pieprasījuma iesniegt kases čekus par sociālās palīdzības izmantošanas
veidu;
4.8. piedalīties Sociālā dienesta norīkotajos personas darba iemaņu iegūšanas un saglabāšanas
pasākumos;
4.9. sniegt patiesas ziņas par sevi;
4.10. iesaistīties pasākumos, kas vērsti uz personas (ģimenes) nodrošināšanu ar pārtiku,
mājokļa sakārtošanu un uzturēšanu.”
2. izteikt noteikumu 5.punktu jaunā redakcijā:
„Tiesības saņemt pabalstus ir fiziskai personai (ģimenei), kuras faktiskā un reģistrētā
pamatdzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā, izņemot Garantētā
minimālā ienākuma pabalstu, kas tiek piešķirts pēc personas (ģimenes) reģistrētās
pamatdzīvesvietas, un tā atbilst:
5.1. trūcīgas personas (ģimenes) statusam, saskaņā ar attiecīgās iestādes pieņemto lēmumu
par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu;
5.2. personas (vientuļā pensionāra), kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju, ja tai nav
laulātā un bērnu, pirmās grupas invalīda statusam, un ja tās vidējie ienākumi pēdējo 3 (trīs)
mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika
ietvaros apmērus;
5.3. pensionāra, kura apgādnieki ir sociāli nespējīgi viņu apgādāt, politiski represētās
personas, otrās grupas invalīda, daudzbērnu ģimenes, kurā ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi
bērni, Černobiļas avārijas seku likvidatora personas statusam, ja tās vidējie ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz Ls 160.00.”;
3. papildināt noteikumu 14.punktu ar 14.4 apakšpunktu ”Ja pabalsta pieprasītājam vai personai,
ar kuru viņš mitinās vienā mājoklī un ir kopēji izdevumi par uzturu, pieder mežs, tad tā
nevar saņemt dzīvokļa pabalstu.”
4. noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā
Domes priekšsēdētājs

Aivars Okmanis

2

