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Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa 
Saistošie noteikumi Nr.10 

 
Grozījumi Dundagas novada Domes  

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

Dundagas novada Dundagas pagastā 
 

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. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 
 
“10.  Pakalpojumi tiek apmaksāti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.” 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā: 
 
“11. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek segti Dundagas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā sniegtie sociālā darba pakalpojumi. No pašvaldības 
budžeta līdzekļiem tiek segta pakalpojumu segšanai iztrūkstošā maksājuma daļa par sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pilngadīgām personām, kuru vecums 
pārsniedz 95 gadus, un personām, kurām nav apgādnieku, ja klientam nav nekustamais 
īpašums, kas var tikt izmantots ienākumu gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā 
vai kredītiestādēs  vai parādsaistības, kā arī klients nav izsniedzis aizdevumus.” 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētāja G.Abaja 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2011.gada 26.aprīļa 

 saistošajiem noteikumiem Nr.10 
 

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

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar nosacījumu, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek 
segta pakalpojumu segšanai iztrūkstošā maksājuma daļa par sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem pilngadīgām personām, kuru vecums pārsniedz 95 gadus, un 
personām, kurām nav apgādnieku, ja klientam nav nekustamais īpašums, kas var tikt 
izmantots ienākumu gūšanai, naudas līdzekļu uzkrājumi skaidrā naudā vai kredītiestādēs  vai 
parādsaistības, kā arī klients nav izsniedzis aizdevumus. 

 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Dundagas novada dome saskārās ar situāciju, kurā radās nepieciešamība ar pašvaldības 
budžeta līdzekļiem segt noteiktu pakalpojumu maksājuma daļu. Lai šādu pakalpojuma maksas 
daļu segtu, šāda kārtība nosakāma saistošajos noteikumos. 

 
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 
 
 
 


