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Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobrī saistošajiem noteikumiem Nr.23/2015
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļa
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2pantu (stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī) pašvaldībai ir
pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis
pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu,
pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta
piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar domes saistošajiem
noteikumiem nosaka izdevumu segšanas normatīvus, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību, tādēļ
ir nepieciešams izdot attiecīgus pašvaldības saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu izdevumu segšanas
normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem
un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, no pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
3.Informācija
par
plānoto Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu piemērošanā bērns bārenis un bērns, kurš
palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas var
vērsties Aknīstes novada Sociālajā dienestā. Saistošo noteikumu
projekts izskatīts Aknīstes novada Sociālajā, izglītības, kultūras un
sporta komitejas sēdē.
6. Informācija par konsultācijām Nav attiecināms.
ar privātpersonām
Domes priekšsēdētāja
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2015.gada 28.oktobrī (protokols Nr.15, 13.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2015
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu
1. Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra Saistošie noteikumi Nr.23/2015 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (turpmāk –
Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus pilngadību sasniegušam
bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk - Bērns), ja lēmumu
par Bērna ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Aknīstes novada Bāriņtiesa.
2. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
3. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai Bērns Aknīstes novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais
dienests), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:
3.1. iesniegumu;
3.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā
Bērns iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu;
3.3. līdz katra mēneša 20.datumam dokumentus par izdevumiem par dzīvojamās telpas
lietošanu un par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas,
uzrādot oriģinālus.
4. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā
ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai
asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres
maksā.
5. Ja Bērns Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nevar iesniegt,
Bērnam par to savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajam
datumam, ir jāpaziņo Sociālajam dienestam, norādot objektīvus iemeslus. Šādā gadījumā
Sociālais dienests, atzīstot nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu, dzīvokļa pabalstu Bērnam
var piešķirt uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.
6. Ja Bērns Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis
un Sociālo dienestu nav informējis par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalsts par attiecīgo
mēnesi Bērnam netiek piešķirts.

7. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts faktisko izdevumu apmērā, ņemot vērā Noteikumu
3.3.apakšpunktā minētos dokumentus, bet ne vairāk kā EUR 25,00 mēnesī. Dzīvokļa pabalsta
apmērs apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim), ja dzīvojamā telpā nodrošināta centralizētā
siltumapgāde tiek aprēķināts ne vairāk kā EUR 45,00 mēnesī, ja centralizētā siltumapgāde
dzīvojamā telpā nav nodrošināta, ne vairāk kā EUR 30,00 mēnesī.
8. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzīvokļa pabalsta izmaksāšanai Bērnam
šādos gadījumos:
8.1. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā dzīvojamās telpas īres maksu;
8.2. ja Bērns vairāk nekā trīs mēnešus nemaksā par siltumenerģijas apkuri, aukstā, karstā
ūdens patēriņu, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, gāzes vai elektroenerģijas patēriņu.
9. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto
Bērna bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā Aknīstes novada pašvaldības kasē
10. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Bērnam dzīvokļa pabalstu
pieņem Sociālais dienests.
11. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada domē, Aknīstes novada domes
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.
12. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
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