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                                                            Saistošie noteikumi Nr.10  
 

“Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 8. novembra saistošajos  
noteikumos Nr. 21 “Par pabalstiem Nīcas novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu 

 
 Izdarīt Nīcas novada domes 2012. gada 8. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 21 ,,Par pabalstiem Nīcas novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus: 
 
1.  Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļu  ar  10.2 ,10.3 un 10.4 punktiem  šādā 
redakcijā: 
 
            ‘’10.2 Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos. 
 
             10.3 Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma. 
 
              10.4 Aprūpes pabalsts.” 
 
2. Aizstāt  18.punktā  skaitli „30” aizstāt ar skaitli ,,50”.  
 
3. Aizstāt  21.punktā  skaitli „40” aizstāt ar skaitli ,,50”.  
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4.  Aizstāt  24.punktā  skaitli „86” aizstāt ar skaitli ,,100”.  
 
5. Papildināt  noteikumu VI. nodaļu  ar apakšpunktu  25.3  šādā  redakcijā: 
 
 ,,25.3. Gadījumā, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Nīcas 
novada administratīvajā teritorijā un neviena persona nav uzņēmusies tā 
apbedīšanu, mirušās personas apbedīšanu organizē Sociālais dienests, apmaksājot ar 
apbedīšanu saistītos izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana, apbedīšanas 
pakalpojumus u.c.).  Apbedīšanas izdevumus pārskaita pakalpojuma sniedzējam 
saskaņā ar norēķina dokumentiem.”  
                                   
6. Papildināt  noteikumus ar  VI.2  nodaļu šādā  redakcijā: 

 
   ,,VI.2  Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos” 
                                              

,,25.6 Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos (personu apliecinošu vai citu 
dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība liedz personai iespēju 
saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas, bezdarbnieka, 
pensionāra u.c.), vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt personas 
ienākumu līmeņa paaugstināšanos, medikamentu iegādei, smagas slimības 
gadījumā u.c. ) piešķirams personai (ģimenei) līdz 100,- euro apmērā. 
 
25.7 Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz iesniegums, klāt pievienojot 
apliecinošus dokumentus (rēķinu, izziņu, ārsta slēdzienu, kvītis, čekus, sociālā 
darbinieka atzinumu u.c.).” 
 

7. Papildināt  noteikumus ar  VI.3  nodaļu šādā  redakcijā: 
 

   ,,VI.3  Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma vietas” 
                                 
 ,,25.8 Pabalsts 60,- euro apmērā ir vienreizējs un tiek piešķirts atgriežoties no 
ieslodzījuma vietas, ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Nīcas novada 
administratīvajā teritorijā. 
 
  25.9 Lai saņemtu pabalstu, personai  jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma 
vietas par  atbrīvošanu.    
     
  25. 10 Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas, un tas tiek 
izmaksāts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.” 
 
  8. Papildināt  noteikumus ar  VI.4  nodaļu šādā  redakcijā: 

                            
   ,,VI.4  Aprūpes pabalsts” 
   
    ,,25.11 Pabalsts aprūpei tiek piešķirts Nīcas novada administratīvajā teritorijā 
deklarētiem vientuļajiem pensionāriem (vecuma, invaliditātes pensijas saņēmējiem), 



kuriem nav pirmās pakāpes radinieku, un pensionāriem, kuriem objektīvu apstākļu 
dēļ (invaliditāte, zaudēti apgādnieki u.c.) pirmās pakāpes radinieki nespēj aprūpēt 
piederīgo personu. 
 
    25.12          Izslēgts 
           (Nīcas novada domes 2018.g.8.oktobra  sēdes lēmumu (protokols Nr.15) 

 
    25.13  Lai saņemtu pabalstu, personai  jāiesniedz iesniegums un ģimenes ārsta vai 
speciālista izziņa. 
 
     25.14 Pabalsts personai tiek piešķirts 30,-euro mēnesī. 
 
     25.15 Ja vienā mājsaimniecībā dzīvo divas personas, kurām nepieciešams aprūpes 
pabalsts, to aprēķina uz katru personu 15,- euro mēnesī. 
 
     25.16 Pabalstu piešķir vienu reizi gadā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.” 
 
9.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas 
novada informatīvajā izdevumā "Nīcas Novada Vēstis". 
 
10. Grozījumi Saistošo noteikumu 21.punktā un 24. punktā piemērojami ar 
2019.gada 1.janvāri. 

 
 

 PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                  A.PETERMANIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


