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Dundagas novada Dundagas pagastā 

2021.gada 27.maijā (prot. Nr. 17, 2.§.) 

 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 

2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” 

 

  Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

33.panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu; 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.pantu, 

25.2 panta pirmo un piekto daļu; likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

   

1. Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2014.gada 27.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem”. 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 

33.panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu; likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14.panta sesto daļu, 25.pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu; likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu”. 

1.3. Aizstāt saistošajos noteikumos visur vārdu “ģimene” (attiecīgā locījumā) un vārdus 

“ģimene (persona)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “mājsaimniecība” (attiecīgā locījumā); 

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktu. 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2. maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;” 

1.6. Svītrot saistošo noteikumu 2.punktu. 



1.7. Svītrot saistošo noteikumu II. nodaļu. 

1.8. Izteikt saistošo noteikumu III. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

 

“III. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis” 

 

1.9. Svītrot saistošo noteikumu 5.punktu. 

1.10. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā.” 

1.11. Izteikt saistošo noteikumu 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.2. mājokļa pabalstu;” 

1.12. Svītrot saistošo noteikumu 11.punktu. 

1.13. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Šo saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir saskaņā ar normatīvo 

aktu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.” 

1.14. Svītrot saistošo noteikumu 13.punktu. 

1.15. Svītrot saistošo noteikumu 13.1 punktu. 

1.16. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Pieprasot saistošo noteikumu 7.3.apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz 

izdevumus apliecinošus dokumentus. Izdevumus apliecinoši dokumenti sociālajā dienestā 

iesniedzami ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.” 

1.17. Izteikt saistošo noteikumu 15.punktu šādā redakcijā: 

“15. Pieprasot saistošo noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto pabalstu, klients reizi gadā 

iesniedz sociālajā dienestā ārsta atzinumu par veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu 

pakāpi. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai klientam piešķir, pamatojoties uz sociālā darba 

speciālista veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. Lai saņemtu 

pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients, persona, kura veic klienta aprūpi, un Sociālais 

dienests noslēdz vienošanos.” 

1.18. Izteikt saistošo noteikumu VII. nodaļu šādā redakcijā: 

 

“VII. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 

 

20. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts trūcīgai mājsaimniecībai likumā 

noteiktā kārtībā un apmērā.” 

1.19. Izteikt saistošo noteikumu VIII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

 

“VIII. Mājokļa pabalsts” 

 

1.20. Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 

“21. Mājokļa pabalstu piešķir saskaņā ar normatīvo aktu par mājsaimniecības materiālās 

situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.” 

1.21. Svītrot saistošo noteikumu 22.punktu. 

1.22. Svītrot saistošo noteikumu 23.punktu. 

1.23. Svītrot saistošo noteikumu 24.punktu. 

1.24. Izteikt saistošo noteikumu VIII.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

 



“VIII. Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam” 

 

1.25. Izteikt saistošo noteikumu 24.1 punktu šādā redakcijā: 

“24.1 Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķir saskaņā ar likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu.” 

1.26. Izteikt saistošo noteikumu 38.punktu šādā redakcijā: 

“38. Sociālā dienesta lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Dundagas novada pašvaldības 

domē.” 

 

2. Saistošo noteikumu 1.19., 1.20., 1.21., 1.22. un 1.23.apakšpunkts stājas spēkā 

2021.gada 1.jūlijā. 

 

 

Dundagas novada pašvaldības 

pagaidu administrācijas vadītājs 

 

Arnis Šults 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2021.gada 27. maija 

 saistošajiem noteikumiem Nr.7 

 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.21 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus, lai tie atbilstu grozītajam Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra 

noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 

sociālās palīdzības saņemšanu” 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Saistošos noteikumus nepieciešams grozīt, lai tie atbilstu grozītajam Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem 

Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu” 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Nav. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

 

Dundagas novada pašvaldības 

pagaidu administrācijas vadītājs 

 

A.Šults 

 

 


