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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Alūksnē
2018. gada 22. martā

Nr.4/2018
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
22.03.2018. lēmumu Nr. 91
(protokols Nr.4, 18.punkts)

Grozījums Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos
Nr.15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un
piekto daļu, Ministru kabineta 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 15. punktu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
“Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā 25.2 panta pirmo un piekto daļu

1. Izdarīt Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” šādu grozījumu: aizstāt visos
saistošajos noteikumos vārdus “Alūksnes novada Sociālais dienests” (attiecīgā
locījumā) un “Sociālais dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Alūksnes novada
Sociālo lietu pārvalde” (attiecīgā locījumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.
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Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta
„Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Informācija
Alūksnes novada dome ar 22.03.2018. lēmumu Nr. 90 nolēmusi
reorganizēt Alūksnes novada Sociālo dienestu un Sociālās aprūpes
centru “Alūksne”, šīs iestādes apvienot un izveidot jaunu iestādi ar
nosaukumu “Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde”. Līdz ar to
spēkā esošajos 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos “Par
pabalstiem Alūksnes novadā” nepieciešams grozīt iestādes, kas
pieņem lēmumu saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos,
nosaukumu.
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts aizstāt esošajos saistošajos
noteikumos noteikto iestādes “Alūksnes novada Sociālais dienests”
nosaukumu ar nosaukumu “Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvalde” Paredzēts, ka grozījumi saistošajos noteikumos stāsies
spēkā 2018. gada 1. jūnijā.
Saistošie noteikumi budžetu neietekmēs.

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu
piemērošana, var vērsties Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11,
Alūksnē, Alūksnes novadā.
Konsultācijas nav notikušas.
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