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Saistošie noteikumi Nr. 13

„Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2009.gada 29.jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 4 ”Par sociālo palīdzību
palīdzību Dundagas novada iedzīvotājiem””
Dundagas novada Dundagas pagastā

2010.gada 28.aprīlī
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2009. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
sociālo palīdzību Dundagas pagasta iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1. Veikt izmaiņas 3.4. punkta 3.4.1. apakšpunktā „Tai nepieder īpašums, kuru var izmantot
ienākumu gūšanai”, izsakot to jaunā redakcijā: „Tai nepieder īpašums, kuru var izmantot
ienākumu gūšanai. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma:
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme ne vairāk kā 3 ha platībā,
- mežs ne vairāk kā 3 ha platībā,
- manta saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikuma 1-8 punktā nosacīto,
- nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un
viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no
ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder
cits nekustamais īpašums,
- viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24
mēnešiem, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers
vai mopēds, kas ir ģimenes ( personas ) īpašumā.”
2. Izslēgt 3.4. punkta 3.4.5. apakšpunktu „Tai nav parādsaistību”.
3. Veikt izmaiņas 3.5. punkta, 3.5.1. apakšpunktā izsakot to jaunā redakcijā „uz sešiem
mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga persona” un 3.5.2.apakšpunktu izsakot jaunā
redakcijā „uz divpadsmit mēnešiem, ja pilngadīgie ģimenes locekļi nav darbspējīgi”.
4. Papildināt 3. sadaļu ar 3.6. punktu izsakot to šādā redakcijā:
3.6. Aprēķinot vidējos ģimenes (personas) ienākumus, ienākumu apmēru samazina par to
summu, kuru persona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam.
5. Grozījumi ir spēkā līdz 2011. gada 31. decembrim.
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