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Dundagas novada Domes 2012.gada 26.jūlija
Saistošie noteikumi Nr.16
Grozījumi Dundagas novada Domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un piekto daļu,

likuma „Par pašvaldību palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu;
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10.punktu, 19.4.apakšpunktu;
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu
Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu
Izdarīt Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā” šādus grozījumus:
1.

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas
ģimenes (personas) statuss. Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīta lauksaimniecībā izmantojamā zeme līdz 5
ha platībai, mežs līdz 5 ha platībai un viens ģimenes (personas) īpašumā esošs automobilis.
Neizvērtējot ienākumus, piešķir tikai Noteikumu IV. un V. nodaļā noteiktos pabalstus.
2.

Papildināt saistošos noteikumus ar 31 punktu.
1

Trūcīgās ģimenes (personas) statusu piešķir uz sešiem mēnešiem, GMI pabalsta saņēmējiem
statusu piešķir uz trim mēnešiem.

Domes priekšsēdētāja
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Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2012.gada 26.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.16

„ Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus precizējot atsevišķus noteikumu
punktus.
1) Tiek papildināts saistošo noteikumu 3. punkts, kur papildus tiek norādīts, ka par
īpašumu netiek uzskatīts ģimenes (personas) īpašumā esošs viens automobilis.
2) Tiek papildināts ar 31 punktu par statusa piešķiršanas laiku.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
No 01.07.2012. MK noteikumu 19.4 punkts nosaka, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos nosaka kādi kustamie un nekustamie īpašumi šo noteikumu izpratnē netiek
uzskatīti par īpašumu. Izvērtējot trūcīgās ģimenes/personas statusa piešķiršanu arī turpmāk
būtu nosakāms, ka par īpašumu netiek uzskatīts ģimenei/personai piederošs viens automobilis,
jo visbiežāk transporta līdzeklis ir ģimenei/personai nepieciešams nokļūšanai uz darbu.
No 01.07.2012. MK noteikumu 10.punkts nosaka, ka trūcīgās ģimenes/personas statusu
piešķir no trīs līdz sešiem mēnešiem. Lai būtu skaidri statusa piešķiršanas termiņi, saistošajos
noteikumos ir jānosaka kādos gadījumos un uz kādu termiņu tiek piešķirts trūcīgās
ģimenes/personas statuss. Uzskatu, ka statusa termiņi ir nosakāmi uz sešiem mēnešiem, bet
GMI pabalsta saņēmējiem uz trim mēnešiem.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nemainās.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
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