LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

Ludzā
Ludzas novada domes 27.11.2014. saistošie noteikumi Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošie noteikumi Nr.6 (Ludzas novada domes 23.04.2015. s des l mums (prot.Nr.5, 28.§.), ar
preciz jumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. s des l mumu (protokols Nr.7, 34.§));
• Ludzas novada domes 22.10.2015. saistošie noteikumi Nr.18 (Ludzas novada domes 23.10.2015. s des l mums (prot.Nr.14, 12.§.));
• Ludzas novada domes 27.10.2016. saistošie noteikumi Nr.12 (Ludzas novada domes 27.10.2016. s des l mums (prot.Nr.18, 8.§.), ar
preciz jumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 24.11.2016. s des l mumu (protokols Nr.20, 17.§)).

Aktu l redakcija uz 21.12.2016.

Saistošie noteikumi Nr. 26
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
2014.gada 27.novembra s des
l mumu (protokols Nr.21, 35.§)

PAR PAŠVALD BAS PABALSTIEM LUDZAS NOVAD
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. VISP R GIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi nosaka pār jo pabalstu veidus personām/ģimen m, kuru dzīvesvieta
deklar ta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, šo pabalstu apm ru,
piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības sa emt noteikumos min tos
pabalstus.
1.2. Ludzas novada pašvaldība piešķir pabalstus ģimen m (personām), kuras savu pamata
dzīvesvietu deklar jušas Ludzas novada administratīvajā teritorijā, iz emot 2.6. un
2.11.punktā noteiktos pabalstus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) )

II. P R JO PABALSTU VEIDI
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2.1. Pašvaldībā ir noteikti šādi pār jo pabalstu veidi:
2.1.1. Vienreiz js pabalsts politiski repres tām personām, nacionālās pretošanās
kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem,
Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, veterāniem.
2.1.2. Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai.
2.1.3. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām.
2.1.4. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.
2.1.5. Pabalsts aizbildnim.
2.1.6. Vienreiz js pabalsts, sakarā ar b rna piedzimšanu.
2.1.7. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.
2.1.8.Vienreiz js pabalsts daudzb rnu ģimen m.
2.1.9. dināšanas izdevumu apmaksa b rniem no daudzb rnu ģimen m.
2.1.10. Pabalsts aizgādnim.
2.1.11. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem.
2.1.12. Apbedīšanas pabalsts.
2.1.13. Veselības uzlabošanas pabalsts.
2.1.14. Pabalsts kāzu jubilejā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 22.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18 un Ludzas
novada domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§))

2.2. Vienreiz js pabalsts politiski repres t m person m, nacion l s pretošan s
kust bas dal bniekiem, Otr Pasaules kara un Afganist nas kara veter niem,
Černobiļas AES av rijas seku likvid cijas dal bniekiem
2.2.1. Vienreiz js pabalsts tiek piešķirts personām, neizv rt jot personas (ģimenes)
materiālo stāvokli p c sastādītajiem sarakstiem:
2.2.2. politiski repres tām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem
18.Novembra sv tkos – 40,00 euro;
2.2.3. Otrā Pasaules kara veterāniem aprīļa m nesī – 40,00 euro;
2.2.4. Černobiļas AES avārijas seku likvid šanas dalībniekiem Ziemassv tkos –
40,00 euro;
2.2.5. Afganistānas kara veterāniem – 40,00 euro vienu reizi gadā.
2.3. Pabalsts kurin m ieg des vai apkures izdevumu apmaksai
2.3.1. Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts I
grupas invalīdiem, ģimen m, kuras audzina b rnu invalīdu - 75,00 euro apm rā,
neizv rt jot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.
2.3.2. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā
veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata, kuram pievienota
invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija.
2.3.3. Pabalsts kurināmā iegādes izdevumu apmaksai izmaksājam p c izdevumus
apliecinoša dokumenta (maksājuma kvīts) iesniegšanas. Pabalsts apkures
izdevumu apmaksai dzīvokļos ar centraliz tu siltumapgādi tiek pārskaitīts
pakalpojumu sniedz jam.
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) )

2.4. Pabalsts person m, kuras atbr votas no ieslodz juma viet m
2.4.1. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām tiek piešķirts
30,00 euro apm rā. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums sa emts ne v lāk
kā viena m neša laikā p c atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas un to apliecina
ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izzi a par atbrīvošanu.
2.5. Pabalsts person m, kur m nepieciešamas hemodial zes proced ras
2.5.1. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek
piešķirts 100,00 euro kalendārajā gadā, uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā
veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma un Latvijas nieru slimnieku
asociācijas izsniegtas izzi as pamata.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) )

2.6. Pabalsts aizbildnim
2.6.1. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iec lusi Ludzas novada bāri tiesa
(līdz 2010.gada 1.septembrim: Ludzas pils tas bāri tiesa, Cirmas pagasta
bāri tiesa, Pure u pagasta bāri tiesa, Briģu pagasta bāri tiesa, Isnaudas pagasta
bāri tiesa, Nirzas pagasta bāri tiesa, Rund nu pagasta bāri tiesa, Pildas pagasta
bāri tiesa, ukšu pagasta bāri tiesa, Istras pagasta bāri tiesa) tiek piešķirts
150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu b rnu, uz pieprasītāja
rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma un
Bāri tiesas, kura ir iec lusi aizbildni l muma noraksta vai apliecinātas kopijas
pamata.
2.6.2. Pabalsts aizbildnim var tikt piešķirts tikai p c tam, kad aizbildnis līdz kārt jā
gada 1.februārim ir iesniedzis Ludzas bāri tiesā nor ķinu par iepriekš jā gada
aizbildnības pārvaldību un bāri tiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka nor ķins
ir iesniegts. Aizbildnim, lai sa emtu pabalstu, ar augstākmin to bāri tiesas
apliecinājumu jāgriežas Sociālajā dienestā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) un Ludzas
novada domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§))

2.7. Vienreiz js pabalsts, sakar ar b rna piedzimšanu
2.7.1. Vienreiz js pabalsts, sakarā ar b rna piedzimšanu tiek piešķirts neizv rt jot
ģimenes materiālo stāvokli:
2.7.2. 150,00 euro apm rā par katru jaundzimušo b rnu vienam no jaundzimušā b rna
vecākiem, ja viena no b rna vecākiem dzīvesvieta deklar ta Ludzas novadā
pirms b rna piedzimšanas un b rna dzīvesvieta ir deklar ta Ludzas novadā.
2.7.3. 250,00 euro apm rā par katru jaundzimušo b rnu vienam no jaundzimušā b rna
vecākiem, ja abu b rna vecāku dzīvesvieta deklar ta Ludzas novadā pirms
b rna piedzimšanas un b rna dzīvesvieta ir deklar ta Ludzas novadā.
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2.7.4. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta
vai mutvārdos izteikta iesnieguma un dzimšanas apliecības kopijas vai
dzimtsarakstu nodaļas izzi as pamata.
2.7.5. Pabalstu ir tiesības pieprasīt sešu m nešu laikā no b rna piedzimšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) )

2.8. Finansi lais pabalsts noz m g dz ves jubilej
2.8.1. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apm rā:
2.8.1.1. Personas 80 gadu jubilejā 15,00 euro apm rā;
2.8.1.2. Personas 85 gadu jubilejā 15,00 euro apm rā;
2.8.1.3. Personas 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 gadu jubilejā 30,00 euro
apm rā;
2.8.1.4. Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 150,00 euro apm rā.
2.8.2. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā personai piešķir pamatojoties uz
pašvaldības amatpersonas sniegtajām zi ām par personas nozīmīgo jubileju.
Finansiālais pabalsta izmaksa tiek nodrošināta ne v lāk kā jubilejas datumā,
bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai sv tku
diena, ne v lāk kā nākošajā darba dienā.
2.8.3. Personu nozīmīgā dzīves jubilejā sveic pašvaldības amatpersona.
2.9. Vienreiz js pabalsts daudzb rnu ģimen m
2.9.1. Vienreiz js pabalsts daudzb rnu ģimen m tiek piešķirts ģimen m, kuru
ikdienas aizgādībā uz pabalsta izmaksas brīdi ir 3 vai vairāk b rni 30,00 euro
apm rā par katru b rnu.
2.9.2. Pabalsts tiek piešķirts decembra m nesī bez personas ienākumu un materiālā
stāvokļa izv rt šanas uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai
mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) un Ludzas
novada domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§))

2.10. din šanas izdevumu apmaksa b rniem no daudzb rnu ģimen m
2.10.1. dināšanas izdevumu apmaksa Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestād s,
un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestād s un izglītības iestāžu
internātos tiek piešķirta ģimen m, kuru ikdienas aizgādībā ir 3 un vairāk b rni
100% apm rā bez ienākumu un materiālā stāvokļa izv rt šanas.
2.10.2. dināšanas izdevumi tiek apmaksāti uz vecāku rakstveida, elektroniskā veidā
iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata uz mācību gadu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) un Ludzas
novada domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§))

2.11. Pabalsts aizg dnim
2.11.1. Pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāri tiesas l mumu
pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībsp ja tiek piešķirts 200,00 euro
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apm rā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona atrodas aizgād a aprūp un
nedzīvo specializ tajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestād .
2.11.2. Vienreiz js pabalsts aizgādnim, kurš ir iecelts ar Ludzas novada bāri tiesas
l mumu pilngadīgai personai, kurai ir ierobežota rīcībsp ja tiek piešķirts 50,00
euro apm rā, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializ tajā
sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestād .
2.11.3. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā
veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata un Ludzas novada
bāri tiesas l muma par aizgād a iecelšanu noraksta vai apliecinātas kopijas
pamata.
2.11.4. Pabalsts aizgādnim var tikt piešķirts tikai p c tam, kad aizgādnis līdz kārt jā
gada 1.februārim ir iesniedzis Ludzas bāri tiesā nor ķinu par iepriekš jā gada
aizgādnības pārvaldību un bāri tiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka nor ķins
ir iesniegts. Aizgādnim, lai sa emtu pabalstu, ar augstākmin to bāri tiesas
apliecinājumu jāgriežas Sociālajā dienestā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) un Ludzas
novada domes 27.10.201 6. saistošajiem noteikumiem Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§))

2.12. Pabalsts soci lo dz vokļu rniekiem
2.12.1. Noteikt dzīvokļa pabalsta apm ru īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres maksas
personām (ģimen m), kuras īr sociālos dzīvokļus.
2.12.2. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs m nešos p c dzīvojamās
mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu apr ķiniem par īres maksas
apm ru sociālajos dzīvokļos.
2.12.3. Sociālās dzīvojamās mājas „Raipole” iemītniekiem tiek segti apkures
izdevumi:
2.12.3.1. personai/īrniekam ar m neša ienākumu līdz 250.00 euro (divi simti
piecdesmit euro 00 eurocenti) - 75% (septi desmit pieci procenti) no
apkures maksas;
2.12.3.2. personai/īrniekam ar m neša ienākumu virs 250.01 euro (divi simti
piecdesmit euro 01 eurocenti) līdz 360 euro - 25% (divdesmit pieci
procenti) no apkures maksas.
2.12.4. Pabalsts tiek pārskaitīts dzīvokļa dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) )

2.12¹. Apbed šanas pabalsts
2.12¹.1. Tiesības sa emt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uz musies
apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas
pabalstu vai tas ir mazāks par Ludzas novada pašvaldības noteikto pabalsta
apm ru un kuras p d jā deklar tā dzīvesvieta ir bijusi Ludzas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.12¹.2. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklar ta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uz emtos
apbedīšanu, Ludzas novada sociālais dienests sl dz līgumu ar fizisku (juridisku)
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personu par šī pakalpojuma organiz šanu un sedz ar apbedīšanu saistītos
izdevumus..
2.12¹.3. Apbedīšanas pabalsta apm rs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas
izdevumiem līdz 300 euro.
2.12¹.4. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Ludzas novada Sociālajā dienestā
(turpmāk – Sociālais dienests) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un
iesniedz:
2.12¹.4.1. iesniegumu;
2.12¹.4.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.12¹.4.3. izzi u no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par apbedīšanas
pabalsta apm ru vai atteikumu piešķirt pabalstu.
2.12¹.5. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu
kredītiestād vai pārskaita pakalpojuma sniedz ja kontā saska ā ar preču
pavadzīmi-r ķinu, pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādot pabalsta izmaksas
kārtību.
2.12¹.6. Apbedīšanas pabalsta apm ru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apm ru.

(Ludzas novada domes 22.10.2015. saistošo noteikumu Nr.18 redakcijā)

2.122. Vesel bas uzlabošanas pabalsts
2.122.1. Veselības uzlabošanas pabalstu var sa emt nestrādājošas pensijas vecuma
personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte, kuru ienākumi m nesī
nepārsniedz EUR 250,00. Pabalsta apm rs nevar būt lielāks par EUR 50,00
gadā.
2.122.2. Veselības uzlabošanas pabalsts tiek piešķirts ārstniecības iestāžu sniegto
stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju,
medicīnisko manipulāciju, izmekl jumu, zobu ārst šanas pakalpojumu, zobu
protez šanas pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.
2.122.3. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti
izdevumus apliecinošie dokumenti no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Čekam
par medikamentu iegādi klāt jāpievieno arī ārsta nozīm to medikamentu
recepšu kopijas. Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir jābūt norādītiem
personas datiem.
2.122.4. Veselības uzlabošanas pabalstu var sa emt tikai tās personas, kuras nav
sa mušas pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā
maznodrošinātās personas/ģimenes.

(Ludzas novada domes 27.10.2016. saistošo noteikumu Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§) redakcijā)

2.123. Pabalsts k zu jubilej
2.123.1. Pabalsts EUR 200,00 apm rā tiek piešķirts kāzu jubilāriem, ja laulībā
nodzīvoti 50 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklar ta Ludzas
novada administratīvajā teritorijā.
2.123.2. Pabalsts EUR 250,00 euro apm rā tiek piešķirts, ja laulībā nodzīvoti 60 gadi
un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklar ta Ludzas novada administratīvajā
teritorijā.
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2.12 .3. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma un laulības reģistrācijas apliecības
kopijas vai izzi as pamata.
3

(Ludzas novada domes 27.10.2016. saistošo noteikumu Nr.12, ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada
domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 17.§) redakcijā)

2.13. Pabalstu saņemšanas k rt ba
2.13.1. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kuras pamata dzīvesvieta deklar ta
Ludzas novada administratīvajā teritorijā.
2.13.2. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums sniegt patiesu informāciju par sevi un
ģimenes locekļiem.
2.13.3. Pabalsta piešķiršanai vienam no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojošai
personai ir jāiesniedz un jāuzrāda sociālā dienesta darbiniekam šādi dokumenti:
2.13.3.1. rakstveida, elektroniskā veidā iesniegts vai mutvārdos izteikts
iesniegums (iz emot 2.2., 2.8.punktā un 2.12.1. apakšpunktā noteiktos
pabalstu veidus);
2.13.2.2. personām p c atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas – izzi as no
Ieslodzījuma vietu pārvaldes par atbrīvošanu kopija (uzrādot oriģinālu);
2.13.3.3. politiski repres tai personai - politiski repres tās personas apliecība,
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara
veterāniem, Afganistānas kara veterāniem un Černobiļas AES avārijas
seku likvid šanas dalībniekiem jāuzrāda veterāna vai dalībnieka statusu
apliecinošs dokuments;
2.13.3.4. pabalsta sa emšanai kurināmā apmaksai – maksājuma kvītis;
2.13.3.5. pase.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§) )

2.14. Sociālā dienesta darbinieks p c personas iesnieguma un pabalsta sa emšanai
nepieciešamo dokumentu izv rt šanas, lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu personai/ģimenei, sagatavo l mumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ko
iesniedz parakstīšanai dienesta vadītājai. Ja pieprasītie dokumenti nav pabalsta pieprasītāja
rīcībā, bet ir pašvaldības rīcībā, Sociālajam dienestam nav pamata pie emt l mumu par
atteikumu izmaksāt pabalstu personai.
2.15. Konstat jot faktu, ka ģimene (persona) sniedz nepatiesas zi as, sociālais darbinieks
var atteikt sniegt materiālo palīdzību.
2.16. P c l muma sociālā dienesta l muma pie emšanas, datu apkopošanu veic sociālais
darbinieks, p c tam tos nododot Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izmaksām un pārskaitījumiem.
III. L MUMU P RS DZ ŠANAS K RT BA
3.1. Sociālā dienesta pie emto l mumu (administratīvo aktu) var apstrīd t Administratīvo
aktu atrīdu komisijā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.6, ar
precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmum u (protokols Nr.7, 34.§))
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3.2. Ludzas novada domes pie emto l mumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdz t
Administratīvās rajona tiesas R zeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.
IV. NOSL GUMA JAUT JUMI
4.1. Saistošie noteikumi public jami un tie stājas sp kā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
4.2. Ar šo noteikumu sp kā stāšanos, sp ku zaud Ludzas novada pašvaldības 2011.gada
22.decembra saistošie noteikumi Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā” (Ludzas
novada domes 22.12.2011. s des l mums (prot.Nr.29, 39.§.)).

Ludzas novada domes priekšs d tāja

A.Gendele

