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Saistošie noteikumi Nr. 14
Grozījumi Dundagas novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”
Dundagas novada Dundagas pagastā
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
Izdarīt Dundagas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par
sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā” šādus grozījumus:
1.

Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“ 7. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši spēkā esošajiem Ministru
kabineta noteikumiem. Gadījumos, kad pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var
aizstāt ar pabalstu natūrā, pabalsts natūrā var tikt izmaksāts ar Dundagas novada
pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības izsniegtu pārtikas talonu.
Pārtikas talons tiek izsniegts pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu vai Sociālā

dienesta un personas vienošanos. Pārtikas talons piešķir personai tiesības iegādāties
pārtikas preces Sociālā dienesta noteiktā veikalā, apmērā un kārtībā.”
2.

Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

“ 18. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir ģimenei (personai), kura bērna
pirmreizējo dzīvesvietu deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu
piešķir Ls 50,00 apmērā par pirmo bērnu, par otro bērnu Ls 75,00, par trešo un
turpmākajiem bērniem Ls 100,00.”

3.

Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“ 20. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā.
Pabalsta apjoms mēnesī ir ne lielāks kā Ls 5,00 personai vai ģimenei par katru
ģimenes locekli. Pabalsts tiek sniegts ar Dundagas novada pašvaldības Centrālās
administrācijas Grāmatvedības izsniegtu pārtikas talonu. Pārtikas talons tiek izsniegts
pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu. Pārtikas talons piešķir personai tiesības
iegādāties pārtikas preces Sociālā dienesta noteiktā veikalā, apmērā un kārtībā.”

Domes priekšsēdētāja

G.Abaja

Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada Domes 2012.gada 24.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.14
Grozījumi Dundagas novada domes
2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6
„ 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 grozīts saistošo noteikumu punkts par GMI pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību, nosakot pabalsta izmaksu vai daļēju pabalsta izmaksu
pārtikas talonu veidā.
2) Tiek grozīts saistošo noteikumu punkts par izmaiņām jaundzimušā pabalsta
apmērā un kārtībā.
3) Tiek precizēts, saistošo noteikumu punkts par pārtikas talona piešķiršanu
pamatvajadzību
nodrošināšanai
krīzes
situācijā
nonākušajām
ģimenēm/personām
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Līdzšinējos saistošajos noteikumos nebija atrunāts par GMI pabalsta piešķiršanu vai
daļēju pabalsta piešķiršanu pārtikas talonos.
Saistošajos noteikumos tiek noteikts pārtikas talonu piešķiršanas un izsniegšanas
kārtība.
Lai veicinātu dzimstību un uzlabotu Dundagas novada demogrāfisko situāciju, tiek
palielināti pabalsti jaundzimušajiem, kuru pirmreizējā dzīvesvieta reģistrēta Dundagas
novadā.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Mainās. Izmaiņas tiks ņemtas vērā pie budžeta precizēšanas.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi
procedūrām
Nemainās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
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