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Līvānu novada domes saistošie noteikumi
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.10 ”„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””
LĪVĀNOS

Līvānos, 2011.gada 28.aprīlī

Nr. 7

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3. punktu,
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

_____________________________________________________________________
Precizēti ar Līvānu novada domes 30.06.2011. gada sēdes lēmumu Nr.9-13

_____________________________________________________________________
Izdarīt Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu norādi ar atsauci uz sekojošu normatīvo aktu:
„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.”
2. Papildināt Noteikumu 6.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„GMI pabalstu naudā pēc ģimenes (personas) vēlēšanās daļēji vai pilnībā var
aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par pabalsta saņēmēja
lūgumā norādītajiem pakalpojumiem.”
3. Papildināt Noteikumu 15.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai par laika posmu, kurā ģimenei
(personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss izmaksā mēneša 20.datumā
vai mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi, kad pieņemts lēmums par
pabalsta piešķiršanu.”
4. Svītrot Noteikumu 40.punkta 40.2. un 40.3.apakšpunktus, 43.punktu,
44.punktu un 46.punktu.
5. Papildināt Noteikumus ar 44.¹punktu šādā redakcijā:
„44.¹ Pabalstu veselības aprūpei apmaksā saskaņā ar piestādīto rēķinu.”
Līvānu novada domes priekšsēdētājs
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