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PROJEKTS 

 

APSTIPRIN TI 
ar Daugavpils pilsētas domes 2016.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 
   

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada ____._______ saistošie noteikumi Nr.___ “Grozījumi 
Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 

"Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"” 

 
Izdoti saskaņ  ar likuma "Par pašvaldīb m" 43.panta trešo daļu, Soci lo  

pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma 35.panta ceturto un  
piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par  
trūcīgu" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija  

noteikumu Nr.550 "K rtība, k d  aprēķin ms, piešķirams, izmaks jams  
pabalsts garantēt  minim l  ien kumu līmeņa nodrošin šanai un  

slēdzama vienošan s par līdzdarbību" 13.punktu un Ministru kabineta  
2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto  

minim lo ien kumu līmeni" 3.punktu 

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 

"Daugavpils pilsētas pašvaldības soci lie pabalsti" ("Latvijas Vēstnesis", 254 (5572), 30.12.2015., 

84 (5656), 02.05.2016., 102 (5674), 27.05.2016.) š dus grozījumus: 

1. Aizst t 8.punkt  v rdus “Daugavpils pilsētas domes Soci lo lietu p rvalde” ar v rdiem 
“Daugavpils pilsētas pašvaldības iest de “Soci lais dienests””. 

2. Aizst t saistošo noteikumu tekst  v rdus “Soci lo lietu p rvalde” (attiecīg  locījum ) 
ar v rdiem “Soci lais dienests” (attiecīg  locījum ).  

3. Izteikt 43.3.apakšpunktu sekojoš  redakcij : 

“43.3. katram pilngadīgam ģimenes (kurai piešķirts maznodrošin tas ģimenes statuss) 

loceklim, kas ir pensijas vecuma persona un/vai persona ar invalidit ti un/vai politiski 
represēt  persona, un ģimenes vidējie ien kumi uz katru ģimenes locekli: 
43.3.1. nep rsniedz 155,00 euro mēnesī – līdz 90,00 euro; 

43.3.2. ir no 155,01 euro līdz 215,00 euro mēnesī – līdz 75,00 euro; 
43.3.3. ir no 215,01 euro līdz 260 euro mēnesī – līdz 60 euro.”. 

4. Papildin t 48.punktu aiz v rdiem “kur m piešķirts trūcīgas” ar v rdiem “vai 
maznodrošin tas”. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdēt js      J.L čplēsis 
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