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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2019/16
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 29.augusta domes sēdes
lēmumu Nr.222 (protokols Nr.9, 6.p.)

GROZĪJUMI
AIZKRAUKLES NOVADA DOMES 26.08.2015.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2015/11
„PAR DZĪVOKĻA PABALSTU AIZKRAUKLES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu un likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 2015.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2015/11
“Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā” šādus grozījumus:
1.

Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta piekto daļu un likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu

2.

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4.

Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt personas (ģimenes), kuras normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kuras pamata dzīvesvietu ir
deklarējušas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā
norādītajai adresei.”

3.
4.
5.
6.

Svītrot 4.1.apakšpunktu;
Svītrot 4.2.apakšpunktu;
Svītrot 9.punktu;
Papildināt saistošos noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

“14.1 Ja triju mēnešu laikā pēc iesnieguma par dzīvokļa pabalstu iesniegšanas mainās izdevumi
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Sociālajam dienestam ir
tiesības, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegtajiem dokumentiem, veikt dzīvokļa
pabalsta aprēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajai situācijai.”
7.

Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Sociālais dienests mēneša laikā pēc pabalstu pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu
saņemšanas, pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt
dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas atbilstošo normatīvo aktu prasības, kas regulē sociālās
palīdzības saņemšanu pašvaldībā, un informē personu par pieņemto lēmumu, bet, ja
pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, papildus norāda atteikuma pamatojumu
un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.”
8.

Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

pielikums
Aizkraukles novada domes 26.08.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.2015/11
“Par dzīvokļa pabalstu Aizkraukles novadā”
Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanā pielietojamie normatīvi
Normatīvs mēnesī

Veids

Mērvienība

EUR

m2

līdz 1.00

m2

līdz 1.00

Apkure (neatkarīgi no kurināmā veida)
Vienai personai 32.m2 dzīvokļa kopējās platības
Katrai nākamajai personai 9 m2, nepārsniedzot
59 m2 ģimenei
Ja 1-2 istabu dzīvoklī ar centralizēto apkuri
deklarēta un dzīvo viena pensijas vecuma
persona vai persona ar I. vai II. grupas
invaliditāti - papildus par faktisko dzīvokļa
platību, nepārsniedzot 41 m2
Ūdens uzsildīšana un cirkulācija
līdz 10.00

Vienai personai par 2 m3
Katrai nākamajai personai par 1 m3

m3

līdz 3.00

Īres /apsaimniekošanas izdevumi, elektrība koptelpās
Vienai personai par 32.m2 dzīvokļa kopējās
platības

līdz 20.00

Katrai nākamajai personai par 9 m2,
nepārsniedzot 59 m2 ģimenei

līdz 5.00

Atkritumu izvešana
līdz 3.00

Katrai personai
Izdevumi ēkas energoefektivitātes pasākumiem
Pašvaldības dzīvoklim

faktiskie
izdevumi

Ūdensapgāde un kanalizācija
Vienai personai par 4 m3

līdz 10.00

Katrai nākamajai personai par 2 m3

līdz 5.00

2

Dabas gāze
līdz 3.00

Vienai personai par 2 m3
Katrai nākamajai personai par 1 m3

m3

līdz 0.50

Gāze balonos
Vienai personai 1 balons (ar tilpumu līdz 60 l)
trīs mēnešos

faktiskie
izdevumi

Ģimenei -1 balons mēnesī

faktiskie
izdevumi

Elektroenerģija
Vienai personai par 60 kwh

līdz 6.00

Katrai nākamajai personai par 30 kWh,
nepārsniedzot 180 kWh ģimenei

līdz 2.00

Mājsaimniecības normatīvais ienākums
Vienai personai vai pirmajam ģimenes loceklim

215.00

Katram nākamajam nepilngadīgajam ģimenes
loceklim

215.00

Katram nākamajam pilngadīgajam ģimenes
loceklim

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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pašvaldībā
noteiktais
garantētā
minimālā
ienākuma
līmenis

L.Līdums

