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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2010/32
Apstiprināti
ar Kuldīgas novada Domes
2010.gada 25.novembra
sēdes lēmumu
(prot. Nr.20, p.46.)
Par grozījumiem Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2009/26 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.pantu un 35.panta otro un trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu, 43.panta pirmo daļu un 67.panta sesto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu
Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2009/26 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2009.gada
15.decembra lēmumu prot. Nr.13., p.8.), turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu.”
2. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:
„pabalstu apjoms sastāda ne vairāk kā 50 % no attiecīgajā gadā valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas un to piešķir vienu reizi gadā:”
3. Izteikt noteikumu 12.2.punktu šādā redakcijā:
„12.2. kurināmā iegādei trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas dzīvo mājoklī, ar
malkas apkuri;”
4. Izteikt noteikumu 12.3.punktu šādā redakcijā:
„12.3. komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, apkure, elektrība, gāze, ūdens,
kanalizācija) segšanai, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumu apliecinošiem
dokumentiem, kas nav vecāki par trim mēnešiem no iesniegšanas brīža un iesniegti ne vēlāk
kā līdz kalendārā gada beigām.”
5. Izteikt noteikumu 21.1.punktu šādā redakcijā:

„21.1. ārstēšanās izdevumiem, (stacionārās ārstēšana, primārā veselības aprūpe, neatliekamā
medicīniskā palīdzība, izmeklējumi) ne vairāk kā 25% gadā no attiecīgajā gadā valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas;”
6. Izteikt noteikumu 21.2.punktu šādā redakcijā:
„21.2. recepšu medikamentu iegādes izdevumiem ne vairāk kā 25% gadā no attiecīgajā gadā
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.”
7. Izteikt noteikumu 22.1.punktu šādā redakcijā:
„22.1. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei reizi gadā piecgadīgo un sešgadīgo
obligātās apmācības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmu audzēkņiem
10 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā.”
8. Izteikt noteikumu 24.punktu šādā redakcijā:
„24. Pabalstu atbalsta ģimenes vai uzticības personas nodrošināšanai piešķir ģimenēm, kurās
ir bērna attīstībai un augšanai nelabvēlīgi apstākļi, pabalstu pārskaitot atbalsta ģimenei vai
uzticības personai”.
9. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā:
„30. Pabalstu atsaka, ja:”
10. Izteikt noteikumu 30.2.punktu šādā redakcijā:
„30.2. persona vai kāds no ģimenes locekļiem atsakās sniegt pilnīgas pakalpojuma
sniegšanai nepieciešamās ziņas vai ir sniegusi nepatiesas ziņas par sevi un saviem ģimenes
locekļiem;”
11. Izteikt noteikumu 30.3.punktu šādā redakcijā:
„30.3. persona vai kāds no ģimenes locekļiem neierodas personiski, lai apspriestu
pieprasījumu vai pārrunātu sociālās situācijas uzlabošanas pasākumus;”
12. Papildināt noteikumus ar 35.punktu:
„Grozījumi, kas izdarīti ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/32 „Par grozījumiem
Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2009/26 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Kuldīgas novadā” tiek publicēti un stājas spēkā no 2011.gada 1.janvāra vai
nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā.”
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