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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dagdas novada Dagdā
2013.gada 21.novembrī

Nr. 36
(protokols Nr.20, 3.§)

Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Dagdas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 „Par
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā”, turpmāk tekstā – Saistošie
noteikumi, šādus grozījumus:
1.1 Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.3. un 2.4. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“2.3. Pabalsts donoriem;
2.4. Pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai.”
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.¹ nodaļu šādā redakcijā:
„4.¹ Pabalsts donoriem
4.¹1. Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis un kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada administratīvajā teritorijā.
4.¹2. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 5 (pieci) euro. Pabalsts
donoriem tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes ne vēlāk kā vienu mēnesi
pēc asins nodošanas.
4.¹3. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Dagdas novada sociālajā
dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu
un izziņu par asins nodošanu. ”
1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.² nodaļu šādā redakcijā:
„4.² Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai
4.² 1. Pabalsts dušas pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts sekojošām iedzīvotāju grupām
un šādos apmēros:
4.² 1.1. trūcīgām personām vai trūcīgām ģimenēm (visām personām, kuras ir
reģistrētas izziņā par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu) apmērā, kas sedz dušas
pakalpojumu apmaksu 2 (divas) reizes mēnesī;
4.² 1.2. daudzbērnu ģimenēm (ģimenē aprūpē trīs un vairākus bērnus līdz 18 gadu
vecumam, kā arī par bērnu šo noteikumu izpratnē uzskatāms izglītojamais, kurš
sasniedzis pilngadību, bet mācās vispārizglītojošās skolas 12.klasē) un nepilnām

ģimenēm (bērnu vai vairākus bērnus līdz pilngadības sasniegšanai audzina viens no
vecākiem) apmērā, kas sedz dušas pakalpojumu apmaksu 2 (divas) reizes mēnesī;
4.² 1.3. pensionāriem, personām ar invaliditāti, represētajiem, Černobiļas AES
avārijas seku likvidētājiem, kuri nestrādā un kuru pensijas vai valsts pabalstu apmērs
nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas līmeni, apmērā, kas sedz dušas
pakalpojumu apmaksu 2 (divas) reizes mēnesī.
4.² 2. Pabalstu dušas pakalpojumu apmaksai piešķir Dagdas novada sociālais dienests
Dagdas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām pēc
rakstiska iesnieguma saņemšanas un citu atbilstošu dokumentu uzrādīšanas.
4.² 3. Sociālais dienests pārbauda sniegtās informācijas patiesumu un pieņem atbilstošu
lēmumu uz laika periodu ne ilgāk kā līdz tekošā gada beigām.
4.² 4. Saskaņojot ar pabalsta pieprasītāju, pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai tiek
pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam - pašvaldības iestādei „Veselības un sociālo
pakalpojumu centrs „Dagda””. ”
2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 36
Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas
novadā”
Informācija

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izstrādātais saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Dagdas novada
pašvaldības 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Dagdas novadā” paredz
pašvaldības pabalstu veidus Dagdas
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, personas, kuras ir tiesīgas
saņemt šos pabalstus, un izmaksas kārtību.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu,
un 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2.Īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Dagdas novada pašvaldība,
neizvērtējot personas ienākumus, no budžeta līdzekļiem izmaksā šādus
pabalstus:
1) Pabalsts donoriem,
2) Pabalsts dušas pakalpojuma apmaksai.

3.Informācija par
Palielināsies izdevumi no pašvaldības budžeta. Sociālie darbinieki
plānoto projekta ietekmi pārbaudīs datu pareizību, konstatēs faktisko situāciju, lai pašvaldības
uz pašvaldības budžetu materiālā palīdzība tiktu izmantota paredzētajam mērķim un sasniegtu
visas tās personas, kurām pabalsts ir paredzēts.
4. Informācija par
Nav attiecināms
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Dagdas novada
pašvaldības sociālajā dienestā

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts bija ievietots pašvaldības mājas lapā.
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