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GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES
28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.29
„PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM
PAKALPOJUMIEM”
Izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas. un 23. punktu
un 43. panta pirmās daļas13. punktu, Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem
pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. I nodaļas nosaukumā vārdus „vispārējie noteikumi” aizstāt ar vārdiem
„vispārīgie jautājumi”;
2. 10.punktā:
10.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„10.6.klients guvis ienākumus no nekustāmā īpašuma pārdošanas pēdējo 12
kalendāro mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā.
Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā
periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai Sociālajā dienestā,
izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai”;

papildināt ar apakšpunktiem 10.11., 10.12. un 10.13. šādā redakcijā:
„10.11. ģimenei (personai) pieder vairāk kā viens nekustamais īpašums (zeme,
mežs un būves), ja tas netiek izmantots tikai ģimenes (personas) pamatvajadzību
nodrošināšanai, ko klients apliecina ar parakstu, un gadījumā, kad zemes platība,
t.sk., būvēm piesaistītā, ir lielāka par:
10.11.1. pilsētas teritorijās – 2400 m2;
10.11.2. novada ciema teritorijās - 1 ha;
10.11.3. pagastu teritorijās ārpus apdzīvotām vietām - 4 ha;
10.11.4. neapbūvētai lauksaimniecībā izmantojamai zemei - 600 m2;
10.12. ģimenes lietojumā ir vairāk kā viena garāža, viens automobilis ne jaunāks
par 5 gadiem vai motocikls ne jaunāks par 5 gadiem un cita veida reģistrēti
transporta līdzekļi (laivas, jahtas, ūdens motocikli u.tml.), izņemot viens
motorollers vai mopēds, un katra ģimenes locekļa lietojumā - viens velosipēds.
10.13. uz katru personu ģimenē nav naudas uzkrājumi, ko klients apliecina ar
parakstu.”
3. 11.punktā:
11.4.apakšpunktā:
11.4.1.apakšpunktā skaitli „180” aizstāt ar skaitli „120”;
papildināt ar 11.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.4.3. personai, kura dzīvo viena un kurai nav kopēji izdevumi par uzturu un
mitekli ar citām personām, ienākumu līmenis noteikts vidēji Ls 180,- uz vienu
personu mēnesī, izvērtējot ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem vidēji uz vienu
ģimenes locekli mēnesī;”
11.6.apakšpunktā aiz vārda „(personu)” papildināt ar vārdiem „izņemot
gadījumus, kad Sociālais dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu
reģistros pieejamās ziņas”
izteikt 11.6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„personas (ģimenes) un tās likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošas izziņas (piemēram, darba vietas izziņa par vidējo izpeļņu
pēdējos 3 mēnešos, ja persona strādā algotu darbu, u.tml.) un ziņas iztikas
līdzekļu deklarācijā, tai skaitā, ziņas par likumīgo apgādnieku gūtajiem
ienākumiem ārzemēs;”
izteikt 11.7.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.7.2. izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli,
Sociālais dienests nosaka atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam,
ievērojot kārtību, kāda noteikta LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.”
11.13.apakšpunktā vārdus „Domes kasē, Jumpravas pagasta pārvaldes kasē,
Lēdmanes pagasta pārvaldes kasē” aizstāt ar vārdiem „Lielvārdes novada
pašvaldības kasē”

4. 12.punktā:
12.5.apakšpunktā aiz vārda „(personu)” papildināt ar vārdiem „izņemot
gadījumus, kad Sociālais dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu
reģistros pieejamās ziņas”
izteikt 12.5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„personas (ģimenes) un tās likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošas izziņas (piemēram, darba vietas izziņa par vidējo izpeļņu
pēdējos 3 mēnešos, ja persona strādā algotu darbu, u. tml.) un ziņas iztikas
līdzekļu deklarācijā, tai skaitā, ziņas par likumīgo apgādnieku gūtajiem
ienākumiem ārzemēs;”
12.5.20. apakšpunktā aiz vārda „samaksu” papildināt ar vārdiem „ar norādītiem
personas datiem”;
12.5.21.apakšpunktā aiz vārdiem „kvītis u.c.)” papildināt ar vārdiem „ar
norādītiem personas datiem”;
izteikt 12.6.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.6.1.3. izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli,
Sociālais dienests nosaka atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam,
ievērojot kārtību, kāda noteikta LR spēkā esošajos normatīvajos aktos;”
12.7.2.apakšpunktā vārdus „sociālajā dienestā, Jumpravas pagasta pārvaldes
kasē, Lēdmanes pagasta pārvaldes kasē” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības kasē”
5. 13.punktā:
13.5.1.apakšpunktā skaitli „180” aizstāt ar skaitli „120”
papildināt ar 13.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.5.3. personai, kura dzīvo viena un kurai nav kopēji izdevumi par uzturu un
mitekli ar citām personām, ienākumu līmenis noteikts vidēji Ls 180,- uz vienu
personu mēnesī, izvērtējot ienākumus par pēdējie 3 mēnešiem vidēji uz vienu
ģimenes locekli mēnesī”;
13.7.apakšpunktā aiz vārda „(personu)” papildināt ar vārdiem „izņemot
gadījumus, kad Sociālais dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu
reģistros pieejamās ziņas”
izteikt 13.7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„personas (ģimenes) un tās likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošas izziņas (piemēram, darba vietas izziņa par vidējo izpeļņu
pēdējos 3 mēnešos, ja persona strādā algotu darbu, u. tml.) un ziņas iztikas
līdzekļu deklarācijā, tai skaitā, ziņas par likumīgo apgādnieku gūtajiem
ienākumiem ārzemēs;”

izteikt 13.8.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„13.8.1.3.izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli,
Sociālais dienests nosaka atbilstību trūcīgas personas (ģimenes) statusam,
ievērojot kārtību, kāda noteikt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos;”
6. 18.punktā vārdus „sociālajā dienestā, Jumpravas pagasta pārvaldes kasē,
Lēdmanes pagasta pārvaldes kasē” aizstāt ar vārdiem „pašvaldības kasē”
7. VII nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
„VII Noslēguma jautājumi”.
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