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Saistošie noteikumi Nr.6
„Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Dundagas novadā”
(Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)






Ar grozījumiem:
Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošie noteikumi Nr.11
Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr.14
Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 27. septembra saistošie not. Nr.21
Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26. septembra saistošie not. Nr.12
Izdoti pamatojoties uz
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” 19.4.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
I. Vispārīgie jautājumi

1.
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.
(Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

2.
Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām), kā arī citām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
(Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

3.
Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu
pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai atbilstoši 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, mežs līdz 5 ha platībai un viens ģimenes
(personas) īpašumā esošs automobilis. Neizvērtējot ienākumus, piešķir tikai
Noteikumu IV. un V. nodaļā noteiktos pabalstus.
(Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 27septembra saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

4.

Pašvaldība izmaksā šādus pabalstus:

4.1.

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (II. nodaļa);

4.2.

dzīvokļa (mājokļa) pabalsts (III.nodaļa);

4.3.
pabalsti atsevišķām sociālajām grupām – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
(IV.nodaļa).
5.
Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots
pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc 4.1.un 4.2.punktos noteiktajiem
pabalstu veidiem, un uz attiecīgo lēmuma pieņemšanas brīdi pietiek finanšu līdzekļi
citu pašvaldības sociālo pabalstu izmaksai. Šie pabalsti ir:
5.1.
vienreizējs pabalsts, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli
(V.nodaļa);
5.2.

pabalsts apbedīšanai (VI.nodaļa);

5.3.

pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai (VII.nodaļa);

5.4.

pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai (VIII.nodaļa);

5.5.

pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai (IX.nodaļa);

5.6.

pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai (X.nodaļa).
II. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

6.
Pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu līmenis vienai personai
atbilst Ministru kabineta noteiktajam garantētajam minimālā ienākuma līmenim.
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 noteiktajā veikalā, apmērā un kārtībā.
(Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

8.
Pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā viena mēneša laikā no brīža, kad ģimene
(persona) ir parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem, kas apliecina
ģimenes (personas) gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā. Pabalstu par
turpmākajiem mēnešiem izmaksā Sociālā dienesta noteiktajā datumā, bet ne vēlāk kā
mēneša laikā no iepriekšējā pabalsta izmaksāšanas datuma.
III. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts
9.
Pabalstu piešķir, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
piekto daļu.
10.
Pabalstu kurināmā iegādei piešķir 60 euro apmērā vienu reizi gadā trūcīgai
ģimenei (personai), kas dzīvo dzīvoklī (mājoklī) ar malkas apkuri.
(Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

Pabalstu komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, ūdens, kanalizācija)
apmaksai piešķir 50 procentu apmērā mēnesī, bet ne vairāk par 30,00 euro mēnesī,
pamatojoties uz iesniegtajiem komunālo maksājumu apliecinošiem dokumentiem, kas
nav vecāki par trim mēnešiem no iesniegšanas brīža. Pabalsts tiek piešķirts naudas
pabalsta veidā vai apmaksājot komunālo maksājumu apliecinošajā dokumentā
norādīto summu. Pabalstu īres apmaksai nepiešķir, ja ģimenes (personas) īpašumā
esošs dzīvoklis (mājoklis) nodots citas personas lietošanā. (Dundagas novada pašvaldības
11.

2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

IV. Pabalsti atsevišķām sociālajām grupām
12.
Pabalstu bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
sociālo garantiju nodrošināšanai piešķir Ministru kabineta noteikumos noteiktajā
kārtībā.
Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Bērna
uzturam ikmēneša pabalstu piešķir 145,00 euro apmērā. Bērna apģērba un mīkstā
inventāra iegādei vienreizēju pabalstu piešķir 250,00 euro apmērā. (Dundagas novada
13.

pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

V. Vienreizēji pabalsti neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli
14.
Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami
apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi u.c.), kurā ģimenei (personai) zudušas vai
neglābjami sabojātas sadzīvei nepieciešamās lietas, piešķir līdz 285,00 euro apmēram
personai vai ģimenei par katru ģimenes locekli, ja prasītāja iesniegums saņemts ne
vēlāk kā 1 mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās, ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas

cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
(Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

15.

(Svītrots

ar Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajiem noteikumiem

Nr.11)

16.
Pabalstu personas nāves gadījumā 75,00 euro 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 550,00 euro apmēru.
(Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā) (Dundagas
novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

17.
Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija organizē apbedīšanu un sedz ar to
saistītos izdevumus vai slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
18.
Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā piešķir ģimenei (personai), kura bērna
pirmreizējo dzīvesvietu deklarējusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu
piešķir 75,00 euro apmērā par pirmo bērnu, par otro bērnu 110,00 euro, par trešo un
turpmākajiem bērniem 145,00 euro.
(Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā) (Dundagas
novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

VI. Pabalsts apbedīšanai
19.
Pabalstu apbedīšanai piešķir personas nāves gadījumā pašvaldības
administratīvajā teritorijā deklarētas personas nāves gadījumā mirušā ģimenes
loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu līdz 145,00 euro
apmēram. (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12
redakcijā)

VII. Pabalsti pamatvajadzību nodrošināšanai
20.
Pabalstu pārtikas iegādei piešķir, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes
situācijā. Pabalsta apjoms mēnesī ir ne lielāks kā 10,00 euro 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 noteiktajā veikalā, apmērā un kārtībā.
(Dundagas novada pašvaldības 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā) (Dundagas
novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

21.
Pabalstu piešķir arī citu sociālo situāciju risināšanai (piemēram, izdevumi
pases iegūšanai, elektrības pieslēgšanai u.tml.). Pabalstu piešķir līdz 75,00 euro
apmēram gadā. ( Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septenbra saistošo noteikumu Nr.12
redakcijā)

22.
Personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas,
piešķir vienreizēju pabalstu 45,00 euro apmērā, ja personas iesniegums saņemts ne

vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas, ko apliecina
izziņa. (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)
VIII. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
23.
Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura iesniegusi medicīnisko izdevumu
apliecinošu dokumentu, kas nav vecāks par 3 mēnešiem:
23.1.
ārstēšanās izdevumiem, (stacionārā ārstēšana, primārā veselības aprūpe,
neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi) 50 procentu apmērā, bet ne vairāk
kā 75,00 euro gadā personai vai ģimenei par katru ģimenes locekli. Pabalsts tiek
piešķirts naudas pabalsta veidā vai apmaksājot medicīnisko izdevumu apliecinošajā
dokumentā norādīto summu (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26,septembra saistošo
noteikumu Nr.12 redakcijā);

23.2.
recepšu medikamentu iegādes izdevumiem 50 procentu apmērā, bet ne vairāk
kā 45,00 euro gadā personai vai ģimenei par katru ģimenes locekli. Pabalsts tiek
piešķirts naudas pabalsta veidā vai apmaksājot medicīnisko izdevumu apliecinošajā
dokumentā norādīto summu (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo
noteikumu Nr.12 redakcijā).

IX. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
24.
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kurās ir bērni, kas apmeklē izglītības
iestādi. Pabalstu piešķir:
24.1.
skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei pamatizglītības un vidējās
izglītības programmu izglītojamajam 15,00 euro apmērā gadā. Pabalsts tiek piešķirts
naudas pabalsta veidā par katru izglītojamo (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada
26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā;
24.2.
ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs, ko pārskaita pakalpojuma
sniedzējam katru mēnesi mācību gada laikā, izvērtējot ģimenes sociālo situāciju.
24.3.
Ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, izvērtējot
ģimenes sociālo situāciju (tajā skaitā, izvērtējot ģimenes locekļu iespēju audzināt
bērnu mājās).
X. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai
25.
Pabalstu piešķir personām atbilstoši piešķirtajam aprūpes mājās līmenim, ja
aprūpi mājās nevar nodrošināt pašvaldība un ja personai nav ģimene vai visiem
ģimenes locekļiem ir 1. vai 2.grupas invaliditāte:
25.1.

1.līmenis – 30,00 euro mēnesī (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada

26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā;

25.2.

2.līmenis –

45,00 euro mēnesī (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada

26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā;

25.3.

3.līmenis – 60,00 euro mēnesī (Dundagas novada pašvaldības 2013.gada
26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā.

26.
Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai netiek piešķirts personām, kuras saņem
valsts pabalstu personas īpašai aprūpei.
XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
27.
Sociālais dienests vai sociālā darba speciālists pēc lēmuma pieņemšanas
informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta piešķiršana
atteikta – informācijā pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība.
28.
Sociālā dienesta vai sociālā darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Dundagas novada domē.
29.
Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
XIII. Noteikumu publicēšana
30.
Noteikumi tiek publicēti un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
XIV. Pārejas noteikumi
31.
Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Dundagas novada domes
2009.gada 29.jūlija saistošie noteikumi Nr.4 “Par sociālo palīdzību Dundagas novada
iedzīvotājiem” un Dundagas novada domes 2009.gada 29.jūlija saistošie noteikumi
Nr.6 “Par pabalstiem Dundagas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ģimenes
(personas) materiālo stāvokli”.
Domes priekšsēdētāja

G. Abaja

