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Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija
saistošie noteikumi Nr.3
„Par speciālajiem pabalstiem”
Dundagas novada Dundagas pagastā

•

Ar grozījumiem:
Dundagas novada pašvaldības 2018.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu; Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi
43.punktu
Vispārīgie jautājumi

I.

1.

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

speciālo pabalstu (turpmāk arī – pabalsti) veidus un apmērus;
personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstus;
pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.
Saistošajos noteikumos lietotais termins: ģimene – personas, kurām ir kopēji izdevumi par
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.
II.

Pabalstu veidi

3.

Pašvaldība piešķir:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
pabalstu personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma;
pabalstu daudzbērnu ģimenei;
pabalstu atsevišķām sociālajām grupām;

3.5.
3.6.
3.7.

pabalstu noteiktu vecumu sasniegušai personai;
pabalstu politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
pabalstu personas nāves gadījumā.
III.

Tiesības uz pabalstiem

4.
Tiesības uz šo saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pabalstu ir ģimenei (personai),
kura bērna pirmreizējo pamata dzīvesvietu deklarējusi Dundagas novada pašvaldībā.
5.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pabalstu ir personai, kura
atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas.
6.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.3.punktā minēto pabalstu ir daudzbērnu ģimenei
(ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni un
aizbildnībā esoši bērni), kuras lielākā daļa locekļu deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas
novada pašvaldībā.
7.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto pabalstu ir audžuģimenei
un aizbildņu ģimenei, kuras lielākā daļa locekļu deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada
pašvaldībā.
8.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto pabalstu ir personai, kura
deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un kura pabalsta piešķiršanas gadā
sasniegusi 80, 90, 95, 100, 105 vai lielāku vecumu.
9.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto pabalstu ir personai, kura
deklarējusi pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā un ir politiski represēta persona vai
nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.
10.
Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 3.7.punktā minēto pabalstu ir mirušās personas
ģimenei, ja mirušās personas pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bijusi Dundagas novads un
ģimene uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu.
IV.

Pabalstu piešķiršanas kārtība

11.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu un, ja bērna dzimšanas apliecība nav izsniegta
Dundagas novada pašvaldībā, uzrāda (iesniedzot kopiju) bērna dzimšanas apliecību.
12.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto pabalstu, klients ne vēlāk kā 1
mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas iesniedz iesniegumu, kurā lūdz piešķirt
minēto pabalstu, un iesniedz izziņu par atbrīvošanu no ieslodzījuma vietas.
13.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
14.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
15.
Saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto pabalstu sociālais dienests piešķir pēc savas
iniciatīvas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju. Klientam ir
tiesības iesniegt iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.

16.
Saistošo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto pabalstu sociālais dienests piešķir pēc savas
iniciatīvas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju. Klientam ir
tiesības iesniegt iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
17.
Pieprasot saistošo noteikumu 3.7apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt minēto pabalstu.
18.
Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts sociālā dienesta lēmums par pabalsta
piešķiršanu, izņemot 3.6.apakšpunktā minēto pabalstu, kuru piešķir attiecīgā gada novembra vai
decembra mēnesī (pēc iespējas 18.novembrī).
19.
Ja sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt klientam šajos saistošajos noteikumos
minēto pabalstu, pabalsts tiek pārskaitīts uz klienta norādīto norēķinu kontu vai izmaksāts skaidrā
naudā līdz nākamā mēneša pēdējam datumam, ja šajos saistošajos noteikumos nav noteikta cita
pabalsta izmaksāšanas kārtība.
V.

20.

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreizējs pabalsts bērna ģimenei.

21.
Pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā apmērs ir 75 euro par pirmo bērnu, 110 euro par
otro bērnu un 150 euro par trešo un katru nākamo bērnu.
VI.

Pabalsts personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma

22.
Pabalsts personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma ir vienreizējs pabalsts atgriežoties no
ieslodzījuma pamatvajadzību nodrošināšanai.
23.

Pabalsta personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma apmērs ir līdz 45 euro.
VII.

Pabalsts daudzbērnu ģimenei

24.
Pabalsts daudzbērnu ģimenei ir pabalsts daudzbērnu ģimenes trešā un nākamo bērnu (līdz
20 gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma) ēdināšanas
izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
25.
Pabalsta daudzbērnu ģimenei apmērs atbilst pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu pārskaita
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu
pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam skaidrā naudā, klienta lietā
norādot izmaksas veida pamatojumu.
VIII.

Pabalsts atsevišķām sociālajām grupām

26.
Pabalsts audžuģimenei vai aizbildņu ģimenei ir pabalsts audžuģimenes un aizbildņu
ģimenes trešā un nākošo bērnu (līdz 20 gadu vecumam, sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez
vecuma ierobežojuma) ēdināšanas izdevumu segšanai vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
27.
Pabalsta audžuģimenei vai aizbildņu ģimenei apmērs atbilst pašvaldības apstiprinātai
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajai ēdināšanas pakalpojuma cenai. Pabalsta summu
pārskaita ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams,
pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā vai izmaksā klientam skaidrā naudā, klienta
lietā norādot izmaksas veida pamatojumu.

28.
Pabalstu bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem sociālo garantiju
nodrošināšanai piešķir Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
29.
Pabalstu audžuģimenei piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ikmēneša pabalsta
apmērs bērnu uzturam tiek piešķirts atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam apmēram.
Vienreizēju pabalsta bērnu apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 250 euro.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Dundagas novada pašvaldības 2018.gada 27.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.3 un stājās spēkā 25.05.2018.)
IX.
Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušai personai

30.
Pabalsts noteiktu vecumu sasniegušai personai ir vienreizējs pabalsts pašvaldības
novērtētu vecumu sasniegušai personai.
31.

Pabalsta apmērs sasniedzot 80, 90 vai 95 gadu vecumu ir 30 euro.

32.

Pabalsta apmērs sasniedzot 100, 105 vai lielāku vecumu ir 100 euro.
X.

Pabalsts politiski represētai personai
vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

33.
Pabalsts politiski represētai personai ir svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienu.
34.

Pabalsta apmērs ir 30 euro.
XI.

Pabalsts personas nāves gadījumā

35.
Pabalsts personas nāves gadījumā ir vienreizējs pabalsts mirušās personas ģimenei, ja
mirušās personas pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bijusi Dundagas novads un ģimene
uzņēmusies mirušās personas apbedīšanu.
36.
Pabalsta apmērs ir 75 euro, ja par mirušo izmaksātais valsts noteiktais pabalsts
apbedīšanai nepārsniedz 550 euro.
XII.

Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37.
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un
faktisko rīcību klients normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Dundagas novada
pašvaldības domē.
38.
Dundagas novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIII.

Noslēguma jautājumi

39.
Atzīt par spēku zaudējušiem Dundagas novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošos
noteikumus Nr.29 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem”.
G.Laicāns
Domes priekšsēdētājs

