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GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES
28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.28
„PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM
PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
35.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas, 7.un 23.punktu un 43.panta
trešo daļu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos
Nr.28 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” šādus
grozījumus:
1. 9.punktā:
1.1.papildināt aiz vārdiem „iesniedz šādus dokumentus” ar vārdiem „kā arī
sniedz ziņas”;
1.2.aizstāt vārdu „nepieciešami” ar vārdu „nepieciešamas”.
2. Papildināt 9.6.apakšpunktu aiz vārda „statuss” ar vārdiem „vai Sociālais
dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu)”.
3. Papildināt 9.7.apakšpunktu aiz vārda „(kopiju)” ar vārdiem „vai Sociālais
dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu)”.
4. Papildināt 9.8.apakšpunktu aiz vārda „saņēmēja” ar vārdiem „vai Sociālais
dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu)”.
5. Papildināt 9.13.apakšpunktu aiz vārda „pensiju” ar vārdiem „vai Sociālais
dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu)”.
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6. Papildināt 9.17.apakšpunktu aiz vārda „pieprasītājs” ar vārdiem „vai
Sociālais dienests izmanto pašvaldības un/vai valsts datu reģistros pieejamās
ziņas par ģimeni (personu)”.
7. Papildināt 9.18.apakšpunktu aiz vārdiem iekavās ar vārdiem „kā arī čekā vai
kvītī jābūt minētiem personas datiem, kas norāda uz pakalpojuma vai
medikamentu saņēmēju”.
8. Papildināt noteikumus ar 9.181.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.181. Informāciju par gūtajiem ienākumiem par atsevišķi dzīvojoša laulātā
vai bērna vecāka (māte, tēvs) un sniegto finansiālo un/vai materiālo atbalstu,
kā arī uzrādīt ienākumus no dāvinājumiem, mantojumiem, dividendēm un
laimestiem par pēdējiem trīs kalendārajiem mēnešiem.”
9. Papildināt noteikumus ar 9.182.apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.182. Informāciju par gūtajiem ienākumiem no saimnieciskās un
profesionālās darbības (tai skaitā, ienākumi no darbu un pakalpojumu
pārdošanas, īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas u.c.) par pēdējiem
divpadsmit mēnešiem.”
10. Papildināt 11.3.apakšpunktu aiz skaitļa „8.4.” ar skaitļiem un vārdu „ 8.6.
un 8.7”.
11. Svītrot 12.punktā vārdus „neņemot vērā, ja ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai ir hipotekārās kredītsaistības vienīgā mājokļa iegādei”.
12. Papildināt 12.2.apakšpunktu aiz skaitļa un vārdiem „8.4.punktos noteiktos
sociālos pabalstus un ” ar skaitli un vārdiem „8.7.punktā noteiktos”.
13. Papildināt 14.punktu aiz vārdiem „atbilstoši Sociālā dienesta budžeta
iespējām, kā arī” ar vārdiem „nepieciešamības gadījumā”.
14. Papildināt 16.11.apakšpunktu aiz vārda „īpašumi” ar vārdiem „izņemot, ja
tajos dzīvo pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais
īpašums”.
15. Papildināt noteikumus ar 16.3. un 16.14.apapkšpunktiem šādā redakcijā:
15.1. „16.13. Ģimenei (personai) pieder zeme, mežs un ēkas, kas tiek
izmantotas ienākumu gūšanai vai kas netiek izmantotas tikai ģimenes
(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, ko klients apliecina ar parakstu.”
15.2. „16.14. Uz katru personu ģimenē naudas uzkrājumi ir vairāk par valstī
noteikto minimālo algu, ko klients apliecina ar parakstu.”
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16. Aizstāt 17.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 03.03.2009.
noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” ar vārdiem: „LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem”.
17. Aizstāt 17.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 17.06.2009.
noteikumiem Nr.550 „Kārtība kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” ar vārdiem „LR spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem”.
18. Aizstāt 17.4.apakšpunktā vārdus un skaitli „iepriekšējo mēnesi no kārtējā
mēneša 10.datuma līdz kārtējā mēneša beigām” ar vārdiem: „kārtējo
mēnesi”.
19. Izteikt 17.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.5. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā noteikta atbilstība trūcīgas
ģimenes (personas) statusam, kā arī daļu no piešķirtā pabalsta GMI līmeņa
nodrošināšanai, slēdzot vienošanos par līdzdarbību, var pārskaitīt šo
noteikumu 18., 19., 23.1., 23.2. un 24.3.punktos pieprasīto sociālo pabalstu
izdevumu segšanai. Atlikušo pabalsta daļu izmaksā klientam Lielvārdes
novada sociālajā dienestā, Jumpravas pagasta pārvaldes kasē un Lēdmanes
pagasta pārvaldes kasē.”
20. Papildināt 17.6.apakšpunktu aiz vārdiem „piešķirtā pabalsta apmēru” ar
vārdiem „ar Sociālā dienesta lēmumu”.
21. Aizstāt 21.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus „Bāriņtiesu likuma 25.panta
trešajā daļā un LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr.1036
„Audžuģimeņu noteikumi” ar vārdiem „LR spēkā esošajos normatīvajos
aktos”.
22. 22.1.apakšpunktā:
22.1. aizstāt vārdus un skaitļus „Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”,
LR 06.12.2001. likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
noteikto kārtību ar vārdiem „LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”;
22.2.svītrot otro teikumu: „Neizmantotās sociālās garantijas tiek saglabātas
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.”
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23. 23.punktā:
23.1. aizstāt pirmajā teikumā vārdu „noslēdz” ar vārdiem „var noslēgt”;
23.2. izteikt trešo teikumu šādā redakcijā:
„Ja klients sociālajā dienestā iesniedzis iztikas līdzekļu deklarāciju, tad pēc
sešiem vai divpadsmit mēnešiem, klientam atkārtoti pieprasot sociālo
pabalstu, no jauna jāiesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši
dokumenti.”;
23.3. papildināt 23.1.1.apakšpunktu ar vārdiem „kā arī pabalstu tiesīgi
saņemt Lielvārdes administratīvajā teritorijā deklarētie klienti, kuru bērni
mācās citu administratīvo teritoriju izglītības iestādēs, kurās tiek realizētas
mazākumtautību izglītības programmas, vai profesionālās izglītības
programmas”;
23.4. aizstāt 23.1.3.1., 23.1.3.2., 23.1.3.3. un 23.1.3.4.apakšpunktā vārdu
„vienam” ar vārdu „katram”.
24. Papildināt 24.3.1.apakšpunktu aiz vārdiem „Pabalsts tiek piešķirts” ar
vārdiem „nepieciešamības gadījumā”.
25. Papildināt 27.punktu aiz vārdiem „vai atsevišķi dzīvojošas personas
ienākumus un materiālo stāvokli” ar vārdiem „nepieciešamības gadījumā”.
26. Aizstāt 32.punktā vārdus un skaitļus „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 2.punkts” ar vārdiem „LR spēkā
esošie normatīvie akti”.
27. Svītrot 33.punktu.
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