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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2018.gada 30.maijā

Nr.10
(protokols Nr.10, 2.punkts)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20
„Par pabalstiem Lielvārdes novadā”
IIIzdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo
d daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.20 „Par pabalstiem Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1. 5.punktā:
1.1.aizstāt 5.4.apakšpunktā vārdus “sabiedriskās drošības” ar vārdu
“veselības”;
1.2. izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.6.Lielvārdes novada bāriņtiesa – Bāriņtiesa;”
2. papildināt 9.punkta 9.4.apakšpunktu aiz vārda “dzīvesvietā” ar vārdiem
“vai pārskaita uz personas kontu kredītiestādē”;
3. aizstāt 13.3.2.apakšpunktā vārdu “invalīda” ar vārdu “invaliditātes”;
4. izteikt 14.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.3.1.bērna uzturam - 215,00 euro mēnesī (no bērna piedzimšanas līdz 7
gadu vecumam) un 258,00 euro mēnesī (no bērna 7 gadu vecuma līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai);”
5. izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“18.2. Pabalsta apmērs ģimenēm, kurās ir audžubērni, bērni aizbildnībā un
bērni, kuri nodoti pirmsadopcijas aprūpē: pabalsts bērnu ēdināšanai
vispārējās izglītības iestādēs tiek piešķirts uz laiku līdz 9 mēnešiem
budžeta gadā 100% apmērā katram bērnam; pabalsts bērnu ēdināšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem
budžeta gadā 100% apmērā katram bērnam.”
6. 25.punktu:
7.1. papildināt aiz vārdiem “Sociālā dienesta” ar vārdu “amatpersonu”;
7.2. aizstāt vārdus “Lielvārdes novada pašvaldības domē” ar vārdiem

“Sociālā dienesta vadītājam.”;
7. aizstāt 26.punktā vārdus “Lielvārdes novada pašvaldības domes” ar
vārdiem “Sociālā dienesta vadītāja”;
8. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
“27.Saistošie noteikumi “Par pabalstiem Lielvārdes novadā” stājas spēkā
likumā “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.”
9. aizstāt saistošajos noteikumos vārdus “Lielvārdes novada bāriņtiesu” un
“Lielvārdes novada bāriņtiesas” ar vārdu “Bāriņtiesa” attiecīgajā locījumā;
10.aizstāt saistošajos noteikumos vārdus “kāda no Lielvārdes novada
bāriņtiesām” un “kāda no Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
esošajām bāriņtiesām” ar vārdu “Bāriņtiesa” attiecīgajā locījumā.
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