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2019.gada 16.oktobrī                          Nr.7/2019 

__ 

        (protokols Nr.17-1.§.) 

 

 

Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada 21.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2018 “Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro un 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,  

 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada 21.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2018 “Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā” šādu grozījumu: 

svītrot saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktu. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

informatīvajā izdevumā "Novada Vēstis". 

 

 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs     Aivars Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr. 7/2019 

„Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2018.gada 21.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2018 “Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības 

saņemšanas kārtību nosaka Ministru 

kabinets un pašvaldību domes. Likuma 

3.panta  trešā daļa nosaka, ka kārtību, kādā 

saņemami pašvaldību sniegtie sociālie 

pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos 

noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

  

Grozījumi izstrādāti ar mērķi vienādot 

saistošos noteikumus, svītrojot saistošo 

noteikumu 9.2. punktu, ievērojot to, ka 

saistošo noteikumu 9.1.punkts dublējas ar 

9.2.punktu. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1. Pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālie 

pakalpojumi tiek maksāti no pašvaldības 

budžeta. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1.Inčukalna novada domes Sociālais 

dienests ir institūcija, kurā privātpersona var 

griezties saistošo noteikumu piemērošanā; 

5.2.Administratīvās procedūras: 

5.2.1. Privātpersona iesniedz iesniegumu ar 

lūgumu sniegt sociālo 

pakalpojumu  Sociālajā dienestā; 

5.2.2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par 

sociālās pakalpojumu sniegšanu vai par 

atteikumu to sniegt; 

5.2.3. Sociālā dienesta lēmumu var 

pārsūdzēt Inčukalna novada domē; 

5.2.4. Inčukalna novada domes lēmumu var 

pārsūdzēt administratīvajā tiesā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo 

noteikumu projekta izstrādes procesā netika 

veiktas. 
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