Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.15
Cesvainē, 2015.gada 16.decembrī
(sēdes protokols Nr.14. 11.§)
Par dzīvokļa pabalstu 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. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības (turpmāk – dzīvokļa pabalsts bārenim) apmēra
aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
2. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir Cesvaines Sociālais dienests (turpmāk
– Dienests). Dienests izskata personu pieprasījumus un pieņem lēmumu
saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bārenim, persona, kurai tas pienākas
saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta
pirmajā daļā norādīto, iesniedz iesniegumu un īres/apsaimniekošanas līgumu,
komunālo pakalpojumu līgumu un īres/apsaimniekošanas rēķinus Dienestā.
4. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dienests
izskata un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu.
5. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.
6. Dzīvokļa pabalsts bārenim 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.
7. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim tiek piešķirts, nepārsniedzot
izdevumus par telpu 30 m2 platībā, šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu
izdevumu segšanai:
7.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa,
nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) –
0,17 euro/m2 mēnesī;
7.2. izdevumiem par nepieciešamajām obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām – ne vairāk kā 0,20 euro/m2 mēnesī;
7.3. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:
7.2.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā
3,00 euro mēnesī;
7.2.2.
siltumenerģijai
apkures
nodrošināšanai
ne
vairāk
kā
2
1,00 euro/m mēnesī apkures sezonā;

7.2.3. ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem ne vairāk kā
4,00 euro mēnesī;
7.2.4. kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 4,00 euro mēnesī;
7.2.5. asenizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 20,00 euro kalendārajā
gadā;
7.2.7. dabasgāzei ne vairāk kā 3,00 euro mēnesī vai sašķidrinātā gāzes
balona iegādei 28 euro gadā;
7.2.8. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai ne vairāk kā 2,00 euro mēnesī;
7.2.9. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai ar cieto kurināmo ne vairāk
kā 42,00 euro kalendārajā gadā;
7.3. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem līdz 50 kWh mēnesī,
gadījumos, kad tiek izmantots tikai elektriskais pavards – papildus 50 kWh
mēnesī.
7.4. Dzīvokļa pabalsta apmērs nevar pārsniegt faktiskos izdevumus un
pārsniegt 60,00 euro mēnesī.
8. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek izmaksāts reizi mēnesī pēc dokumentu
iesniegšanas Dienestā, dzīvokļa pabalstu pārskaitot pabalsta pieprasītāja
norādītajā kontā vai pakalpojumu sniedzējam pēc pieprasītāja norādījuma.
8. Dzīvokļa pabalsts bārenim tiek pārskatīts gadījumos, ja mainās faktiskie
apstākļi, kas var ietekmēt pabalsta saņemšanu, par to pabalsta pieprasītājs
nekavējoties paziņo Dienestam.
9. Par pieņemto lēmumu Dienests paziņo iesniedzējam rakstiski Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10. Dienesta lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu
var apstrīdēt Cesvaines novada domē. Cesvaines novada domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
11. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā
„Cesvaines Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.Špats

Cesvaines novada domes 2015.gada 16. decembra saistošo noteikumu
Nr. 15.
“Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
2015.gada 1. janvārī stājās spēkā
grozījumi likumā „Par palīdzību
dzīvokļa
jautājumu
risināšanā„
(turpmāk – Likums), kas nosaka
pašvaldības pienākumu pašvaldības
saistošajos noteikumos noteiktajā
kārtībā maksāt dzīvokļa (mājokļa)
pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības (turpmāk – bāreņi) un
atrodas bērnu aprūpes iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, no

dienas, kad bārenis sasniedzis
pilngadību līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu,
pamatojoties uz bāreņa iesniegumu,
maksā
tā
pašvaldība,
kuras
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ārpusģimenes aprūpi.
2. Īss projekta satura izklāsts

Ņemot vērā, ka Likuma 25.² panta 5.
punkts
nosaka
nepieciešamību
noteikt kārtību un normatīvus
dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai,
saistošie noteikumi nosaka pabalsta
aprēķināšanas kārtību, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto
izdevumu
apmaksāšanas
normatīvus
3. Informācija par plānoto projekta Budžeta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām Tā kā saistošo noteikumu izpildi
procedūrām
nodrošinās
Dienests
nav
nepieciešams veidot jaunas darba
vietas.
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav
privātpersonām
notikušas.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.Špats

