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LĪVĀNOS
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Nr.7

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, trešo, un ceturto daļu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu

1. Izdarīt Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. papildināt noteikumu 6. punktu aiz vārdiem “portālā (www.latvija.lv)” ar
vārdiem “vai arī, ja klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts,
iesniegumu var iesniegt, izmantojot klienta oficiālo elektronisko adresi.”
1.2. papildināt noteikumus ar 7.¹ punktu šādā redakcijā:
“7.¹ Persona (ģimene) tiek atzīta par trūcīgu:
7.¹1. uz trīs mēnešiem, ja vismaz viens no prasītāja pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem ir darbspējīgs;
7.¹2. uz sešiem mēnešiem, ja neviens no prasītāja pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem nav darbspējīgs.”
1.3. Noteikumu 15.1. apakšpunktā svītrot vārdus “ar nepilngadīgiem
bērniem”.

1.4. Izteikt noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:
“24.

Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi,
pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šajos
noteikumos noteikto pabalstu bērnu uzturam un pabalsta apģērba un mīkstā inventāra
iegādei kopsummu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sestajā
daļā noteiktajā kārtībā.
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