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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 
27.10. 2011. lēmumu Nr. 305 (prot.Nr.17.,15.§.) 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 
Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra 

Saistošie noteikumi Nr.21 
Grozījumi Dundagas novada domes  

2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”  

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2011.gada 27.oktobrī 

Izdoti saskaņā ar  
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta  

pirmās daļas 1.punktu;  
Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu; 
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275  

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
 samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas  

no pašvaldības budžeta” 6.punktu 
 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 
sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” šādus grozījumus: 
 
1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Ministru 
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6.punktu. 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 28.punktu šādā redakcijā: 
 
“28. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no klienta, viņa likumīgo 
apgādnieku un sociālā dienesta budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos 
un domes saistošajos noteikumos noteikto kārtību.” 
 
3. Izslēgt 31.4.punktu. 
 
4.  Izteikt saistošo noteikumu 34.punktu šādā redakcijā: 



 
“34. Pastāvīgais aprūpes pakalpojums ir sadalīts četros līmeņos saskaņā ar saistošo noteikumu 
pielikumu un tas tiek noteikts katrai personai individuāli, noslēdzot savstarpēju vienošanos 
par aprūpes nosacījumiem.” 
 
5. Izteikt saistošo noteikumu 45.16.punktu šādā redakcijā: 
 
“45.16. persona/klients ir noslēdzis uzturlīgumu un saskaņā ar to persona/klients saņem 
vismaz tos pašus pakalpojumus, ko nodrošina attiecīgais sociālais pakalpojums;” 
 
6. Izslēgt 49.punktu. 
 
 
 
 
Dundagas novada Domes priekšsēdētāja 

 
G.Abaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2011.gada 27.oktobra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.21 
 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības  
2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 

„ Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Tiek precizēti Dundagas novada domes 2011.gada 27.jūlija saistošie noetikumi Nr.10 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”. 

 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Tiek precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums ar atsauci uz Ministru 
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6.punktu, jo minētā tiesību norma satur deleģējumu saistošo noteikumu 
31.punktā ietvertajam regulējumam. 
 
Tiek precizēts saistošo noteikumu 28.punkts, kurā tagad ietverta norāde, ka pakalpojuma 
sniegšanas kārtība finansējama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos un domes saistošajos 
noteikumos noteikto kārtību. 
 
Tiek precizēts saistošo noteikumu 31.4.punkts. 
 
Tiek precizēts saistošo noteikumu 34.punkts, kur saistošo noetikumu pielikumam netiek 
piemērots numurs, jo pielikums ir tikai viens. Līdz ar to precizējas arī pielikuma 1.lapa. 
 
Tiek precizēts saistošo noteikumu 45.16.punkts, kur tiek noteikts, ka personas/klienta 
noslēgtais uzturlīgums var būt pamats pakalpojuma pārtraukšanai vai atteikšanai, ja saskaņā 
ar uzturlīgumu persona/klients saņem vismaz tos pašus pakalpojumus, ko nodrošina 
attiecīgais sociālais pakalpojums. 
 
Tiek izslēgts saistošo noteikumu 49.punkts, jo atbilstoši Administratīvā procesa likumam 
noteiktos gadījumos pieteikumu tiesā var iesniegt arī gada laikā no administratīvā akta spēkā 
stāšanās dienas. Minēto jautājumu regulē minētais likums un saistošie noteikumi nevar grozīt 
vai sašaurināt likumā sniegto regulējumu. 
 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Nemainās. 

 



4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Nemainās. 

 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Nemainās. 

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja G.Abaja 
 
 


