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  Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18      

„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā”   

  

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma  35.panta otro, trešo un 

ceturto daļu, 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, 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra 

noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto 

minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 

30., 31. un 31.1punktu 

 

1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par  

sociālo palīdzību Daugavpils novadā” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Garantēto minimālo ienākumu līmeni vienai personai nosaka Ministru kabineta 

noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni.”; 

1.2. aizstāt 18.punktā  skaitli ,, 200,00” ar skaitli ,,400,00”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā 

noteiktajā kārtībā. 

 

Projektu gatavoja      I.Pomjalova 
  

https://likumi.lv/ta/id/253731-noteikumi-par-garanteto-minimalo-ienakumu-limeni


PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Daugavpils novada domes 2020.gada     .janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.           

„Grozījumi Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par 

sociālo palīdzību Daugavpils novadā” 

 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

 

Sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos par garantēto minimālo ienākumu 

līmeni, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 

daļu, tiek grozīti Daugavpils novada domes 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr.18 

„Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” iestrādātie nosacījumi attiecībā uz piemērojamo 

garantēto minimālo ienākumu līmeni vienai personai Daugavpils novada administratīvajā 

teritorijā, vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei (personai), kura nonākusi krīzes situācija 

un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 

 

Ar grozījumu Daugavpils novada domes Daugavpils novada domes 2018.gada 

22.marta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” tiek 

paredzēts, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis vienai personai Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā nosakāms atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par garantēto 

minimālo ienākumu līmeni.     

 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Saistošo noteikumu īstenošanai 2020.gadā papildus  nepieciešami 26000,00 euro. 

Krīzes situācijā papildus nepieciešami  3300,00 euro. 

 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Saistošie noteikumi neietekmē 

 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 

 

Saistošie noteikumi neietekmē iepriekš noteiktās administratīvās procedūras.  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Daugavpils novada Sociālais dienests. 

 

6. Informācija par konsultācijām 

 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 

pašvaldības interneta mājas lapā .www.daugavpilsnovads.lv 
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