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Ludzā

Saistošie noteikumi Nr. 6
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 23.04.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 28.§),
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 28.05.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§)

Par grozījumiem Ludzas novada domes
2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26
„Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Veikt Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra sēdē (protokols Nr.21, 35.§)
apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas
novadā” šādus grozījumus:
1. Grozīt Saistošo noteikumu 1.2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„1.2. Ludzas novada pašvaldība piešķir pabalstus ģimenēm (personām), kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas Ludzas novada administratīvajā teritorijā,
izņemot 2.6. un 2.11.punktā noteiktos pabalstus.”
2. Grozīt Saistošo noteikumu 2.7.2.punktu un 2.7.3.punktu, svītrojot vārdus „12
mēneši”.
3. Punkts izslēgts.
4. Grozīt saistošo noteikumu 2.12.punktu, izsakot šādā redakcijā:
“2.12. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem:

2
2.12.1. Noteikt dzīvokļa pabalsta apmēru īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres
maksas personām (ģimenēm), kuras īrē sociālos dzīvokļus.
2.12.2. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs mēnešos pēc dzīvojamās
mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu aprēķiniem par īres maksas
apmēru sociālajos dzīvokļos.
2.12.3. Sociālās dzīvojamās mājas „Raipole” iemītniekiem tiek segti apkures
izdevumi:
2.12.3.1. personai/īrniekam ar mēneša ienākumu līdz 250.00 euro (divi simti
piecdesmit euro 00 eurocenti) - 75% (septiņdesmit pieci procenti) no
apkures maksas;
2.12.3.2. personai/īrniekam ar mēneša 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.”
5. Punkts izslēgts
6. Grozīt Saistošo noteikumu 2.13.3.1.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
„2.13.3.1. rakstveida, elektroniskā veidā iesniegts vai mutvārdos izteikts iesniegums
(izņemot 2.2., 2.8.punktā un 2.12.1.apakšpunktā noteiktos pabalstu veidus.”
7. Grozīt Saistošo noteikumu 3.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„3.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt
Administratīvo aktu strīdu komisijā.”
8. Saistošo noteikumu tekstā lietoto vārdu „rakstisks” (attiecīgā locījumā) aizstāt ar
vārdiem „rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta” (attiecīgā
locījumā).
9. Saistošo noteikumu 2.3.2.punktā lietotos vārdus „invalīda apliecības kopija” aizstāt
ar vārdiem „invaliditāti apliecinošs dokuments”.
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