Latvijas Republika

LIELVĀRDES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2012.gada 31.oktobrī

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 31.oktobra
sēdes lēmumu (prot.Nr.13, punkts Nr.2)
PRECIZĒTI
ar Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra
sēdes lēmumu (prot.Nr.15, punkts Nr.31)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES
23.02.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2
„PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM
PABALSTIEM”
Izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
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
2006.gada
19.decembra
noteikumu
Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta
trešo daļu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1. 9.2.4.apakšpunktā
aizstāt vārdus „divpadsmit mēnešiem” ar vārdiem „pēdējiem pilnajiem trīs
mēnešiem vai par laika posmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz
31.decembrim”;
2. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un personas iesniegtajiem dokumentiem, Sociālais dienests izvērtē, vai
klients atzīstams par trūcīgu, ņemot vērā, ka papildus Ministru kabineta
noteikumos noteiktajam par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:
10.1. viens nekustamais īpašums – zeme, kuras platība ir līdz:
10.1.1. pilsētas teritorijā - 2400m2 ,

10.1.2. novada ciemu teritorijās – 1 ha,
10.1.3. novada pagastu teritorijās ārpus ciemu teritorijām – 4 ha,
10.1.4. neapbūvētai lauksaimniecībā izmantojamai zemei - 600 m2;
10.2. privatizētam dzīvoklim piesaistītā īpašumā esošā zemes domājamā
daļa;
10.3. divi dzīvošanai paredzēti nekustamie īpašumi, izņemot, ja tajos dzīvo
pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums
un ar kuriem nav kopīga saimniecība;
10.4. viena garāža, viens automobilis ne jaunāks par 5 gadiem vai motocikls
ne jaunāks par 5 gadiem, viens motorollers vai mopēds, un katra
ģimenes locekļa īpašumā - viens velosipēds.”;
3. 15.punktā
pirmo teikumu papildināt aiz vārda „līdzdarbību” ar vārdiem „un/vai
noslēgto līgumu par darba un sociālo prasmju veicināšanu”,
aizstāt otrajā teikumā vārdus „Pabalsts netiek piešķirts vai tiek samazināts
šādos gadījumos:” ar vārdiem „Pabalstu var nepiešķirt vai samazināt šādos
gadījumos:
4.

svītrot 15.8, 15.10.,
15.17.apakšpunktus;

15.11.,

15.12.,

15.14.,

15.15.,

15.16.

un

5. izteikt 16.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.4. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā noteikta atbilstība trūcīgas
ģimenes (personas) statusam. Pabalstu izmaksā klientam pašvaldības kasēs,
vai ieskaita klienta norādītajā kontā bankā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.”;
6. 18.4., 20.4., 21.3., 22.2.6. un 23.3.5.apakšpunktos:
svītrot vārdus „Sociālajā dienestā vai”;
7. 19.7.apakšpunkta
pirmajā teikumā svītrot vārdus „Sociālajā dienestā vai” un aiz vārda „klienta”
papildināt ar vārdiem „vai pakalpojuma sniedzēja”;
8. izteikt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„20.1. Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.”;
9. 22.punkta:
9.1. pirmajā teikumā vārdus „un par veicamajiem līdzdarbības pienākumiem”
aizstāt ar vārdiem „un/vai līgumu par darba un sociālo prasmju veicināšanu”;
9.2. Izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:
„Ja klients sociālajā dienestā iesniedzis iztikas līdzekļu deklarāciju, tad
klientam, atkārtoti pieprasot pabalstu gadījumā, kad ir zudis trūcīgas ģimenes

(personas) statuss, no jauna jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli
apliecinoši dokumenti.”
9.3. 22.1.1.apakšpunktā
aizstāt vārdus „vienlaikus apgūst vispārējo profesionālo vai profesionālo
izglītību” ar vārdiem „apgūst vidējo profesionālo izglītību vai profesionālo
pamatizglītību.”;
9.4. 22.1.6.apakšpunktu
papildināt aiz vārda „iestādes” ar vārdiem „vai pakalpojuma sniedzēja”;
10. 30.2.apakšpunktā
svītrot vārdus „piešķirts daļēji vai”.
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