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Norādāmā informācija

Saistošo noteikumu projekts “Par Aizkraukles novada pašvaldības
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas” izstrādāts ņemot vērā Labklājības
ministrijas un Latvijas Republikas Tiesībsarga ieteikumus
pašvaldībām saistošajos noteikumos nodalīt bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem sniegto atbalstu no sniegtās palīdzības
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.
Šo noteikumi projekts apkopo visu pašvaldības sniegto atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, attiecīgi grozot Aizkraukles novada domes 2013.gada
27.novembra saistošos noteikumus Nr. 2013/31 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Aizkraukles novadā” un 2015.gada 26.augusta saistošos
noteikumus Nr. 2015/11 “Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā”
Pilngadīgajiem bāreņiem pēc valsts noteiktām sociālajām garantijām
tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts, pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalsts
ikmēneša izdevumu segšanai bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem.
Saistošo noteikumu projekts precizē šo pabalstu apmēru, pieprasīšanas
un saņemšanas kārtību.
Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā. Vienreizēja pabalsta sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 250 euro. Pabalsts
ikmēneša izdevumiem, ja pilngadību sasniegušais bārenis turpina
mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studijas
augstskolā vai koledžā un ir sekmīgs, ir noteikts valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā.
2019. gadā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vispārējā gadījumā ir
64.03 euro mēnesī, personām ar invaliditāti kopš bērnības I invalīda
grupa – 138.72 euro, II invalīda grupa 128.06 euro; III invalīda grupa
106.72 euro mēnesī.
Dzīvokļa pabalsts par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem
maksājumiem tiek noteikts atbilstoši piemērojamiem normatīviem,
nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Pēc normatīvajiem aktiem,
maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs apkures sezonā var būt 84.00 euro
mēnesī, vasarā – 52.00 euro mēnesī.
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Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Aizkraukles novada
Sociālais dienests. Projektā neparedz administratīvo procedūru
palielināšanu. Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties
Aizkraukles novada Sociālajā dienestā.
Nav notikušas.
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