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Dundagas novada pašvaldības 2015. gada 26. marta
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījumi Dundagas novada domes
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem"
2015.gada 26.martā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu,
33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un
piekto daļu; likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
25.2 panta pirmo un piekto daļu; Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu;
Ministru
kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu,
33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu; likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu; Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un
15.punktu".

2.

Papildināt saistošos noteikumus ar 7.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.1 dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības."
3.

Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Tiesības uz šo saistošo noteikumu 7.2.1 apakšpunktā minēto pabalstu ir likuma "Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantā noteiktajai personai."
4.
Aizstāt saistošo noteikumu 11.punktā vārdus "7.1. - 7.6.apakšpunktos" ar vārdiem
"7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6.apakšpunktā".
5.

Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Pieprasot saistošo noteikumu 7.2.1 apakšpunktā minēto pabalstu, klients iesniedz
iesniegumu un uzrāda (iesniedzot kopijas):
13.11. izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu apliecinošus dokumentus (īres līgums,
rēķins u.tml.);
13.12. izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošus
dokumentus (līgumi, rēķini u.tml.).”
6.

Papildināt saistošos noteikumus ar VIII.1 nodaļu šādā redakcijā:
"VIII.1 Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

24.1 Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir
šādā apmērā:
24.11. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) 0,28 euro centi mēnesī par 1 m2,
bet ne vairāk kā par 20 m2 platības;
24.12. izdevumiem par kurināmā iegādi 85 euro gadā vai siltumenerģijas resursu
iegādi 7.08 euro centi mēnesī;
24.13. izdevumiem par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī;
24.14. izdevumiem par gāzi – 1 m3 mēnesī;
24.15. izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju-2 m3 mēnesī;
24.16. izdevumiem par sadzīves atkritumu izvešanu – 1 euro mēnesī.”
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Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada domes 2015.gada 26.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.6
Grozījumi Dundagas novada domes
2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālajiem pabalstiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai noteiktu: 1) kārtību, kādā pašvaldība maksā
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa; 2) likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 25.2 panta piektajā daļā minēto izdevumu segšanas normatīvus, kā arī
dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo daļu
pašvaldībai turpmāk jāmaksā dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa. Saskaņā ar
minētā likuma 25.2 panta piekto daļu pašvaldība nosaka šā panta otrajā daļā minēto izdevumu
segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Par pamatu dzīvokļa pabalsta apmēram ir ņemtas sekojošu izmaksu segšana, pieņemot, ka
izīrēšanas platība ir ne vairāk kā 20 m2 :
1.1.par dzīvojamo telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – 0,30
euro par 1 m2 (~6,00 euro mēnesī);
1.2. par gāzi – 1 m3 mēnesī ( ~ 5,50 euro mēnesī);
1.3. par elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī (~ 7,50 euro mēnesī);
1.4. par apkuri kurināmā iegādei 85 euro gadā, vai siltumenerģijas resursu iegādei 7,08 euro mēnesī
1.5. par ūdeni un kanalizāciju-2 m3 mēnesī (~ 3,50 euro mēnesī);
1.6. sadzīves atkritumu izvešanu – 1 euro mēnesī.
5580 euro gadā (15 personas x 31 euro mēnesī vienai personai x 12 mēneši)
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nemainās.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Ietekmēs - būs nepieciešams izskatīt iesniegumus, pieņemt lēmumus, administrēt lēmumu
izpildi, iespējams, izskatīt lēmumu apstrīdēšanas iesniegumus un piedalīties tiesu procesos.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs

G.Laicāns

