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Grozījumi Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 19. februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Mērsraga novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta ceturto daļu,
1. Izdarīt šādus grozījumus Mērsraga novada pašvaldības 2013. gada 19.
februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Mērsraga novadā”:
1.2.
izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā:
„4. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:
4.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
4.2. mājokļa pabalsts;
4.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4.4. pabalsts bāreņiem;
4.5. pabalsts audžuģimenēm;
4.6. pabalsts daudzbērnu ģimenēm, ja bērni līdz 24 gadiem turpina
mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē, profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības
programmās vai augstākās iestādēs pilna laika studijās.;
4.7.pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
4.7.1. vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
4.7.2. pabalsts izglītojamo ēdināšanas apmaksai;
4.7.3. pabalsts PII „Dārta ” 50 % apmērā”.
1.3.

Izteikt 18.punktu sekojošā redakcijā:

„18. Tiesības saņemt pabalstus ir trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir
nepilngadīgi bērni, kuri apmeklē Mērsraga novada teritorijā atrodošās izglītības
iestādes:
18.1. trūcīgām ģimenēm - skolas piederumu un mācību grāmatu
iegādei – Ls 10.00 (14,23 euro- 17.09.2013.grozījumi) uz katru skolēnu, ko
izmaksā vienu reizi gadā. Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā vai naudas veidā
(pēc mācību līdzekļu iegādes, iesniedzot Sociālajā dienestā pirkumu
apliecinošus dokumentus);
18.2. trūcīgām ģimenēm - izglītojamo ēdināšanas apmaksai – katru
mēnesi mācību gada laikā pārskaita pakalpojuma sniedzējam – skolas
ēdināšanas uzņēmumam, apmaksas apmērs nevar pārsniegt Ls 1.00 (1,42
euro-17.09.2013.grozījumi) dienā;
18.3. trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm - pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai – 50% apmērā no mēneša
maksas - katru mēnesi pārskaita pakalpojuma sniedzējam”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības interneta mājas lapā www.mersrags.lv.
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