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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.286 (protokols Nr.13)

11.§
Par saistošo noteikumu Nr.2018/12
“Par sociālajiem pakalpojumiem Aizkraukles novada pašvaldībā”
precizēšanu
Aizkraukles novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 19.12.2018. vēstuli Nr.1-18/10549 “Par saistošajiem noteikumiem” (pašvaldībā
reģistrēts 20.12.2018. ar Nr. 2.1-19/1/18/1320), kurā ministrija lūdz precizēt saistošos noteikumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu trešo daļu un 45. panta ceturto daļu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila
UŠAKOVA, Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Veikt Aizkraukles novada domes 28.11.2018. saistošajos noteikumos Nr.2018/12 „Par
sociālajiem pakalpojumiem Aizkraukles novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus precizējumus:
1.1. svītrot no Noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz “likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu”;
1.2. precizēt Noteikumu I. nodaļas nosaukumu, aizstājot tajā vārdu “noteikumi” ar vārdu
“jautājumi”;
1.3. svītrot 3.4.apakšpunktu;
1.4. svītrot 10.7.4.apakšpunktu;
1.5. svītrot 24.punktu;
1.6. svītrot 36.7.apakšpunktu.

2.

Mainīt Noteikumu numerāciju un veikt redakcionālus labojumus.

3.

Precizētos saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Domes Vēstis” un izlikt pašvaldības un
Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.

4.

Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

5.

Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Domes Vēstis”.
Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pavisam kopā uz 9 lp.
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