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Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija
Saistošie noteikumi Nr.11
Grozījumi Dundagas novada Domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā”
Izdoti saskaņā ar
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” 19.3.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
2011.gada 27.jūlijā
Izdarīt Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā” šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

“Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”.
2.

Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka sociālās palīdzības un citu pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.”

3.

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu
finansiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām), kā arī citām ģimenēm (personām) noteiktās
situācijās, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu to līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā.”
4.

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai atbilstošo 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 un mežs līdz 5 ha platībai. Neizvērtējot ienākumus, piešķir tikai Noteikumu IV. un
V.nodaļā noteiktos pabalstus, kas tiek piešķirti arī trūcīgām ģimenēm (personām) kopā ar
sociālās palīdzības pabalstiem.”
5.

Svītrot 15.punktu.

6.

Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“Pabalstu personas nāves gadījumā Ls 50,00 piešķir pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētas personas nāves gadījumā mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai,
kura uzņēmusies apbedīšanu, ja par mirušo izmaksātais valsts noteiktais pabalsts apbedīšanai
nepārsniedz Ls 400,00 apmēru.”

Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2011.gada 27.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.11
Grozījumi Dundagas novada Domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Dundagas novadā”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus precizējot atsevišķus noteikumus.
1) Tiek grozīts saistošo noteikumu nosaukums, jo atsevišķi pabalsti nav uzskatāmi par
sociālajiem pabalstiem un tāpēc nosaukumā norādāms, ka saistošajos noteikumos
noteikti arī citi pabalsti.
2) Saistībā ar to, ka atsevišķi pabalsti nav uzskatāmi par sociālajiem pabalsties,
atsevišķās vietās teksts papildināms ar piebildi par citiem pabalstiem.
3) Tiek precizēts, ka Noteikumu IV. un V.nodaļā noteiktie pabalsti tiek piešķirti kopā ar
sociālās palīdzības pabalstiem.
4) Tiek svītrots 15.punkts, jo, Sociālā dienesta ieskatā, tas tomēr nav nepieciešams
precizējot 16.punktu un pastāvot 19.punktam.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Līdzšinējie saistošie noteikumi tika nodoti vērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas speciālistiem, kas neoficiālā vērtēšanā atzina tos par tiesiskiem.
Oficiālajā vērtēšanā radās jautājums par atsevišķu pabalstu atbilstību sociālo pabalstu
statusam un jautājums par pareizu saistošo noteikumu iztulkošanu.
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
Jautājumu izskatīšanai piemērojams normatīvajos aktos jau noteiktais izskatīšanas termiņš.
Citādi ietekme uz administratīvajām procedūrām nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
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