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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2015.gada 20.augustā

Nr.7
20.08.2015. lēmums Nr.13.9
Precizēti ar 21.10.2015. lēmumu Nr.16.19

“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības pēc pilngadības sasniegšanas Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2.panta pirmo un piekto daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru un pabalsta
izmaksas kārtību bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
2. Mazsalacas novada pašvaldība sedz ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos faktiskos ikmēneša
izdevumus ievērojot šādus normatīvus:
2.1.Dzīvojamā platība - līdz 30 m2;
2.2. Īres maksa - līdz 0,35 euro par vienu dzīvojamās platības m2;
2.3. Apkure - līdz 0,63 euro par vienu dzīvojamās platības m2;
2.4. Elektroenerģija - līdz 100 kWh;
2.5. Ūdensapgāde un kanalizācija - līdz 6 m3 un līdz 2,54 euro par vienu m3;
2.6. Sadzīves Atkritumu apsaimniekošana - līdz 3.68 euro.
3. Lai saņemtu pabalstu, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam Sociālajā dienestā
ir jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu, dzīvokļa (mājokļa) īres vai apakšīres līguma kopija
(uzrādot oriģinālus), un katru mēnesi jāiesniedz ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto maksājumu
dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas par iepriekšējo mēnesi.
4. Pabalstu apmēru aprēķina Sociālais dienests summējot faktiskās izmaksas un ņemot vērā
2.punktā noteiktos normatīvus. Ja izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
ir ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām,
pabalstu aprēķina faktiskā apmērā, bet ne vairāk, ka attiecīgo 2.punktā minēto normatīvu kopsummā.
Pabalsts tiek ieskaitīts pakalpojuma sniedzēja vai bāreņa kontā katru mēnesi, pamatojoties uz Sociālajā
dienestā iesniegto rēķina kopiju par īres un komunālo ikmēneša maksājumu apmēru.
5. Mazsalacas novada Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums un visi
pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti. Mazsalacas novada Sociālais dienests rakstveidā informē
bāreni par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
6. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt klients, kuru tiesības šis lēmums skar Mazsalacas
novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
7. Mazsalacas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktā kārtībā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Mazsalacas novada ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

Mazsalacas novada pašvaldības domes 20.08.2015. saistošo noteikumu Nr.7
“Par dzīvokļa pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas Mazsalacas novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2014. gada 22. jūlijā stājās spēkā likums “Grozījumi likumā "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"”, kur 25.² panta pirmajā
daļā noteikts, ka pašvaldība dome saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un sasniedzis
pilngadību, līdz 24. gada vecuma sasniegšanai." Iepriekšminētā
likuma 25.² pants stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, līdz ar to
pašvaldībai ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto
izdevumu segšanas apmēru un izmaksas kārtību bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
piekto daļu, pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem
nosaka šā panta otrajā daļā minēto izdevumu segšanas
normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un
izmaksas kārtību.
Nosakot izdevumu segšanas normatīvus ir ņemtas vērā
vidusmēra vienistabas dzīvokļa platības izmaksas Mazsalacas
novadā, kā arī statistikas dati. Nosakot īres un apkures maksas
normatīvu, ir ņemts vērā Mazsalacas novada pašvaldības
izīrējamo platību vidējā īres maksa par dzīvojamās platības m2
un
vidējās
apkures
izmaksas
Mazsalacas
novadā.
Elektroenerģijas normatīva noteikšanai ir izmantoti Latvenergo
publiskotie dati, ka vidēji viena mājsaimniecība mēnesī patērē
100 kWh. Ūdensapgādes, kanalizācijas un atkritumu
apsaimniekošanas normatīvu noteikšanai par pamatu ņemts
pašvaldības SIA "Banga KPU" tarifs un patēriņa aprēķins vienam
cilvēkam - 6 m3 mēnesī bez uzstādīta ūdensskaitītāja un
pašvaldības SIA “ZAAO” tarifs par 240 litru konteinera
izvešanu.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi
palielinās sociālās palīdzības saņēmēju loku un skaitu.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mazsalacas novada
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administratīvajām
procedūrām

Sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.
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