AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/13
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 29.augusta domes sēdes
lēmumu Nr.219 (protokols Nr.9, 3.p.)

PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU BĀRENIM UN BEZ
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM PĒC PILNGADĪBAS SASNIEGŠANAS
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 27.,28.,30., 31., 31.1punktu

1.

Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības pabalstus bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk tekstā – Bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas
(turpmāk tekstā – Pabalsts), pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2.

Pašvaldība, pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības Bāriņtiesas lēmumu par
ārpusģimenes aprūpi, Bārenim piešķir:
2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;
2.4. dzīvokļa pabalstu.

3.

Iesniegumu pabalsta saņemšanai Bārenis iesniedz Aizkraukles novada Sociālajā dienestā.

4.

Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Aizkraukles novada Sociālais dienests izskata un
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc
dokumentu saņemšanas.

5.

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā.

6.

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 250 euro.

7.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja pilngadību sasniegušais Bārenis turpina mācības
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studijas augstskolā vai koledžā un ir
sekmīgs, pabalsta apmērs tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

8.

Bārenim ir tiesības pieprasīt un Pabalsti tiek nodrošināti ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.

9.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, Bārenis Aizkraukles novada sociālajā dienestā reizi trijos
mēnešos iesniedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu rēķinu kopijas (uzrādot

oriģinālus) dzīvojamās telpas īres līguma kopiju vai īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu.
Īres līguma grozīšanas gadījumā pabalsta pieprasītājam viena mēneša laikā jāiesniedz
attiecīgas vienošanās pie līguma vai jauna īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu.
10.

Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, pēc šo noteikumu pielikumā noteiktiem
normatīviem pabalsta aprēķināšanai, nepārsniedzot faktiskos maksājumus par īri
apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem un/vai kurināmo.

11.

Dzīvokļa pabalstu pārskaita īres un komunālo pakalpojumu sniedzēju kontā, ja objektīvu
apstākļu dēļ tas nav iespējams, pārskaita pabalsta pieprasītājam viena mēneša laikā pēc
lēmuma pieņemšanas.

12.

Aizkraukles novada Sociālā dienesta lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu var apstrīdēt Aizkraukles novada pašvaldībā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.

13.

Aizkraukles novada domes lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
Pielikumā: Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanā pielietojamie normatīvi uz 1 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

pielikums
Aizkraukles novada domes
2019.gada 29.augusta
Saistošajiem noteikumiem Nr.2019/13
“Par Aizkraukles novada pašvaldības palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanā pielietojamie normatīvi
1. Dzīvojamās telpas apkuri ( neatkarīgi no kurināmā un apkures veida) ne vairāk kā
32.m2 dzīvokļa kopējās platības, līdz 1.00 euro par m2;
2. Ūdens uzsildīšanu un cirkulāciju – līdz 10.00 euro mēnesī;
3. Īres /apsaimniekošanas izdevumi, elektrība koptelpās ) ne vairāk kā 32.m2 dzīvokļa
kopējās platības, līdz 20.00 euro mēnesī;
4. Atkritumu izvešana līdz 3.00 euro mēnesī;
5. Ūdensapgāde un kanalizācija ne vairāk kā 4 m3 - līdz 10.00 euro mēnesī;
6. Dabas gāze ne vairāk kā 2 m3 - līdz 3.00 mēnesī;
7. Gāze balonos- viens balons (60 l) trīs mēnešos- faktiskie izdevumi;
8. Elektroenerģija 60kWh līdz 6.00 euro mēnesī.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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