2015.gada 27.maija

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā

Nr. SN 12/2015

Izdoti
Saulkrastu novada domes
27.05.2015. domes sēdē
(protokols Nr. 7/2015 §23)
Precizēti
Saulkrastu novada domes
29.07.2015. sēdē
(protokols Nr11/2015 §22)
Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2 panta pirmo un piekto daļu
Ministru kabineta 2005. gada 15.novembra noteikumiem Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”27., 30., 31.un
31.¹punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk - pabalsts)
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecumam.
2. Pašvaldība bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam piešķir:
2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam
bērnam - sekmīgam izglītības iestādes audzēknim;
2.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.
3. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts 130 euro apmērā.
4. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts 280
euro apmērā.
5. Pabalsts ikmēneša izdevumiem izglītības iestādes audzēknim tiek noteikts 65 euro
apmērā.
6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta izdevumi var būt līdz 200 euro mēnesī par bāreņa vai bez
vecāku gādības palikuša bērna izvēlētās dzīvošanai derīgās dzīvojamās platības
izmaksām.
7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir gadījumā, ja lēmumu par bērna ārpusģimenes
aprūpi pieņēmusi Saulkrastu bāriņtiesa.
8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā, ņemot vērā īres līgumā norādīto īres maksu, ja
īres maksā ir iekļauti izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu un kopējā īres maksa nepārsniedz 6.punktā noteikto pabalsta apmēru.
9. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu gadījumos, kad īres maksā nav iekļauti izdevumi par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķina atbilstoši šo

noteikumu pielikumā norādītajiem ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu
segšanas normatīviem, nepārsniedzot 6.punktā noteikto pabalsta apmēru.
10. Lai saņemtu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētos pabalstus, bārenis vai bez vecāku
gādības palikušais bērns, kas sasniedzis pilngadību, iesniedz Saulkrastu sociālajā
dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina
kontu.
11. Lai saņemtu 2.4.apakšpunktā minēto pabalstu, bārenis vai bez vecāku gādības
palikušais bērns Dienestā iesniedz:
11.1. iesniegumu par vēlamo pabalstu, norādot kredītiestādes vai pasta norēķina
kontu;
11.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas
vai izbeigšanas gadījumā bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns iesniedz
Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;
11.3. vienu reizi mēnesī – rēķinus par dzīvojamās telpas lietošanu un
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (turpmāk - rēķins) un
dokumentus, kas apliecina rēķinu apmaksu.
12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās
telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu saistīto
pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim vai bez
vecāku gādības palikušajam bērnam.
13. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas
lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu.
14. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dienests izskata un desmit
darbadienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.
15. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.
16. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Pielikums
Saulkrastu novada domes 2015.gada 27.maija saistošajiem noteikumiem Nr.12
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi
Aprēķinot dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu
saistīto izdevumu segšanas normatīvi:
1. Dzīvojamās telpas īri, apsaimniekošanas izdevumus un siltumenerģiju, kas tiek
nodrošināta dzīvojamai mājai centralizēti, aprēķina:
1.1. par 32 m2 no dzīvojamās telpas kopējās platības;
1.2. par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.
2. Par gāzes nodrošināšanu dzīvoklī:
2.1. atbilstoši skaitītāju rādījumiem, ja ir ierīkots dabas gāzes pieslēgums:
2.1.1. dzīvoklī ar gāzes plīti līdz 6 m3 mēnesī;
2.1.2. dzīvoklī, kurā ūdens uzsildīšanai izmanto gāzi, papildus 2.1.1.apakšpunktā
noteiktajam līdz 3 m3 mēnesī.
2.2.
ja tiek izmantots gāzes balons (ar tilpumu ne vairāk, kā 60 litri), tā iegādes izmaksas
sedz reizi trijos mēnešos.
3. Par elektroenerģiju – atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 200 kWh mēnesī.
4. Par auksto ūdeni un karsto ūdeni – atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai
maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī
norādītajai summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītāji - atbilstoši ūdens skaitītāju
rādījumiem, bet ne vairāk kā par 4 m3 mēnesī, no kuriem ne vairāk kā 2 m3 par karsto
ūdeni mēnesī.
5. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):
5.1. ar malku vai cita veida cietā kurināmā izmaksas ir ne vairāk kā 165 euro kalendārā
gadā. Kurināmā izmaksas summu izmaksā papildus dzīvokļa (mājokļa) pabalsta
izdevumiem;
5.2. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par
dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī apkures sezonā, papildus pielikuma 2.punktā
noteiktajam;
5.3. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71
euro par dzīvojamās telpas 1 m2 apkures sezonā papildus pielikuma 3.punktā
noteiktajam.

