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Dundagas novada pašvaldības 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”  

 

2020. gada 26.martā                                      Nr. 4 

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un 

trešo daļu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā: 

 

“Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, 

sociālais dienests veic tam noteiktās darbības un pieņem lēmumu atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktai sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībai.”. 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: 

 

“Lēmumu par 5.4. punktā norādītā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Dundagas 

novada pašvaldības Bāriņtiesa vai sociālais dienests.”. 

 

3. Svītrot saistošo noteikumu 15.5. punktu. 

 

4. Svītrot saistošo noteikumu 32. punktu. 

 

5. Izteikt saistošo noteikumu 36.punktu šādā redakcijā: 

 

“Sociālais darbinieks var organizēt klienta ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijā gadījumos, kad klientam nepieciešamā aprūpe un 

uzraudzība pārsniedz trešajā un ceturtajā aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus.”     

 



6. Papildināt saistošos noteikumus ar 41.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības 

un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību 

sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.” 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2020.gada 26.marta 

 saistošajiem noteikumiem Nr.4 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

1) Tiek precizēts saistošo noteikumu 9.punkts, kurā tiek norādīta kārtība kādā persona vai 

viņas likumiskais pārstāvis var saņemt pakalpojumu. 

2) Tiek precizēts saistošo noteikumu 14.punkts, kurā tiek norādītas institūcijas, kuras pieņem 

lēmumus attiecībā pret saistošo noteikumu 5.4. punktu. 

3) Tiek svītrots saistošo noteikumu 15.5.punkts, jo šajā punktā norādītais ir noteikts arī 

16.6.punktā, kurā norādīts viens no pakalpojuma saņēmēja pienākumiem.  

4) Tiek svītrots saistošo noteikumu 32.punkts, jo šā brīža normatīvo aktu regulējums nepieļauj 

šādu ierobežojumu. 

5) Saistošo noteikumu 36. punktā tiek precizēta kārtība kādā sociālais darbinieks var organizēt 

klienta ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā.  

6) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 41.3. apakšpunktu, kurā tiek norādīts, kādām 

personām (bērniem) vēl ir tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus.  

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 Saistošajos noteikumos minētie pakalpojumi tiks nodrošināti pieejamo budžeta resursu 

ietvaros.  

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Nemainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs A.Felts 

 

 


