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2014.gada 27.martā      

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2014 

 

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

27.03.2014. lēmumu Nr.110 

(protokols Nr.6, 32. punkts) 

 
 

Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem  

pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija 

noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6.punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā” šādu grozījumu: papildināt ar 

7.9.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„7.9. Naktspatversmes pakalpojumu sniedz no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta  

„Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

     Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai noteiktu Alūksnes 

novada Naktspatversmes pakalpojuma sniegšanas periodu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredzēs, ka turpmāk Alūksnes novada 

pašvaldībā sociālo pakalpojumu - naktspatversmes pakalpojumu - 

iedzīvotāji varēs saņemt laika periodā no 1.oktobra līdz 30.aprīlim.  
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Apstiprinātie saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas. Naktspatversmes pakalpojuma sniegšanas perioda 

samazinājums par 5 mēnešiem gadā samazinās pašvaldības budžeta 

izdevumus, kas nepieciešams, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.  

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu piemērošana, 

var vērsties Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 


