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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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2018.gada 31.janvārī

Nr.3
(protokols Nr.2, punkts Nr.62)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
20.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.un 23. punktu, Ministru kabineta 2003.gada
27.maija 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. svītrot tiesiskajā pamatojumā vārdus “un 43. panta pirmās daļas
13.punktu”;
2. aizstāt 3.punkta 3.3.apakšpunktā vārdus “sabiedriskās drošības” ar vārdu
“veselības”;
3. aizstāt 7.punktā vārdu “Dome” ar “Sociālais dienests”;
4. aizstāt 11.punkta:
4.1. 11.4.1.apakšpunktā skaitli “230,00” ar skaitli “250,00”;
4.2. 11.6.9.apakšpunktā vārdu “pensijas” ar vārdu “pensionāra”;
4.3. 11.6.12.apakšpunktā vārdu “atņemšanu” ar “ierobežošanu”;
5. aizstāt 12.punkta:
5.1. 12.4.apakšpunktā skaitli “230,00” ar skaitli “250,00”;
5.2. 12.5.6.apakšpunktā vārdu “pensijas” ar vārdu “pensionāra”;
5.3. 12.10.apakšpunktā vārdu “Dome” ar “Sociālais dienests”;

6. aizstāt 13.punkta:
6.1. 13.7.8.apakšpunktā vārdu “pensijas” ar vārdu “pensionāra”;
6.2. 13.9.apakšpunktā vārdu “Dome” ar “Sociālais dienests”;
7.aizstāt 13.1 punkta 13.11.3.apakšpunktā skaitli “230,00” ar skaitli “250,00”;
8. papildināt ar 13.3punktu šādā redakcijā:
“13.3 Sociālā dzīvokļa pakalpojums.
13.31.Sociālais dzīvoklis ir Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā
esošais dzīvoklis, kurš izīrēts personai (ģimenei), kura, ievērojot LR
normatīvo aktu prasības, atzīta par tiesīgu īrēt šādu dzīvokli.
13.32.Sociālā dzīvokļa īrnieks maksā:
13.32.1. sociālā dzīvokļa īres maksu - 30% apmērā no Domes apstiprinātās
dzīvojamās telpas īres maksas;
13.32.2. maksu par komunālajiem pakalpojumiem, ja sociālais dzīvoklis
izīrēts pirmo reizi - 25% apmērā no aprēķinātās mēneša maksas;
13.32.3. maksu par komunālajiem pakalpojumiem, ja sociālais dzīvoklis
izīrēts atkārtoti – 50% apmērā no aprēķinātās mēneša maksas.
13.33.Šo noteikumu 13.32.apakšpunktā paredzēto komunālo maksājumu
un īres maksas starpību sedz no Sociālā dienesta sociālā budžeta
līdzekļiem.”
9. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20. Sociālā dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu par
pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību,
persona Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt
Sociālā dienesta vadītājam. Sociālā dienesta vadītāja izdoto administratīvo
aktu vai Sociālā dienesta vadītāja faktisko rīcību persona var apstrīdēt
Domē.”
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