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2016.gada 14.jūlija      Saistošie noteikumi Nr.24 

Daugavpilī       (prot.Nr.15,     9.§) 

 

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.2 pirmo un piekto daļu un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturto 

daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

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 31.1 punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.111 “Adopcijas 

kārtība” 28.punktu   

 

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam” (“Latvijas Vēstnesis”, 13 (5585), 20.01.2016.), aizstājot 

noteikumu tekstā vārdus “Sociālo lietu pārvalde” ar vārdiem “Sociālais dienests” (attiecīgā 

locījumā).    

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks       (personiskais paraksts) J.Dukšinskis 

 



Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošo noteikumu Nr.24 

“Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam” paskaidrojuma raksts  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

      Ar Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – 

Dome) 22.06.2016. lēmumu Nr.324 mainīts 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu 

pārvalde” nosaukums uz Daugavpils pilsētas 

pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, tāpēc 

nepieciešams Domes saistošo noteikumu tekstā 

mainīt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  

nosaukumu.   

2. Īss projekta satura izklāsts     Ar grozījumu saistošajos noteikumos tiek 

mainīts  iestādes nosaukums.  

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks    (personiskais paraksts) J.Dukšinskis 

 

 

 

 

 


