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28.01.2021. saistošie noteikumi Nr.97 Par Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra 
saistošo noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem („Daugavpils Novada Vēstis”, 25.02.2021.) [stājas 

spēkā 26.02.2021.] 
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Par Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.19  
„Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā”  

atzīšanu par spēku zaudējušiem  
 
 

Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās  daļas 16.punktu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu 
 
 
 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra 
saistošos noteikumus Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils 

novadā”. 
 

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

noteiktajā kārtībā. 
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PASKAIDROJUMA  RAKSTS 
Daugavpils novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.69 ,,Par Daugavpils 

novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

      

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
      Sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 

Daugavpils novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 „Par trūcīgas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā” netiek piemēroti un nav 
nepieciešamības tos saglabāt. Savukārt, saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām saistošos 

noteikumus var atzīt par spēku zaudējušiem ar atsevišķiem saistošajiem noteikumiem.  
 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Daugavpils novada 

domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Daugavpils novadā”. 
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžeta izdevumu daļu. 
 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 

pašvaldības teritorijā  
 

Saistošajos noteikumos nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 

noteikumu tiesiskais regulējums. 
 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām  
 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē administratīvās procedūras. 
 
6. Informācija par konsultācijām 
 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv .   
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