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Nr.5

GROZĪJUMI
2010.GADA 24.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.6 „PAR VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā“25.2 panta pirmo un piekto daļu

Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamata norādēs teksta daļu „3.panta
pirmās daļas 5.1 punktu” ar tekstu „25.2 panta pirmo un piekto daļu”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.12. Pabalsts Dimanta kāzu jubilejā:
2.12.1. Pabalstu 145,00 euro apmērā piešķir laulātajiem, kuri vienā civillaulībā
nodzīvojuši 60 gadus (Dimanta kāzas).
2.12.2. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vienam no laulātajiem ne vēlāk kā
mēneša laikā no jubilejas dienas.
2.12.3. Pabalstu piešķir pamatojoties uz laulāto vai citu personu iesniegumu, ja
abu laulāto deklarētā dzīvesvieta ir Vecumnieku novadā vismaz vienu
gadu.
2.12.4. Iesniegumu iesniedz Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā.
2.12.5. Vecumnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļa organizē svinīgu
laulāto sveikšanu.
2.12.6. Ja laulātie objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties uz pabalsta saņemšanu,
bet ir pieprasījuši to, pabalsts tiek piegādāts dzīvesvietā.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.13. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības:
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2.13.1.bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas
bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad
bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk –
pabalsta pieprasītājs), pašvaldība sedz izdevumus par dzīvojamo telpu īri
(ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – līdz 50 euro mēnesī,
kā arī izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanas
pakalpojumiem, saskaņā ar šādiem normatīviem, kas kopā nepārsniedz 80
euro mēnesī:
par pavarda gāzi – līdz 2 euro mēnesī,
par elektroenerģiju – līdz 15 euro mēnesī,
par siltumenerģijas resursu iegādi – līdz 1,40 euro par 1 m2 mēnesī;
par auksto ūdeni un kanalizāciju kopā – līdz 3 euro par 1m3, nepārsniedzot
2m3 mēnesī;
par kasto ūdeni līdz 3.50 euro par 1m3, nepārsniedzot 1m3 mēnesī;
par sadzīves atkritumu izvešanu – līdz 3 euro mēnesī;
par balona gāzi – līdz 23 euro pusgadā;
par cietā kurināmā iegādi – līdz 185 euro gadā;
gāzes balona iegādei līdz 50 euro;
par asenizatora pakalpojumiem līdz 28 euro gadā;
2.13.2.lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez
vecāku gādības un ir sasniedzis pilngadību, iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, īpašumu apliecinošos dokumentus
vai dzīvokļa (dzīvojamās telpas) īres līgumu (īres līguma grozīšanas vai
izbeigšanas gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu
īres līgumu) un pievieno ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu
dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot
oriģinālus;
2.13.3.dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanas normatīvos izdevumus, bet nepārsniedzot faktiskos
izdevumus atbilstoši iesniegtajiem ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem
pakalpojumu sniedzēju maksājuma dokumentiem;
2.13.4.pabalstu saņēmējs Sociālajā dienestā līdz katra mēneša 20.datumam
iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus par dzīvojamās telpas
lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām) un izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens
nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas
vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja
tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām, apliecinošus dokumentus;
2.13.5. dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta saņēmējam
katru mēnesi vai vienu reizi kalendārā gadā pēc pabalsta pieprasītāja
izvēles;
2.13.6.dzīvokļa pabalstu izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam. Dzīvokļa
pabalstu izmaksā pakalpojumu sniedzējam vai pabalsta saņēmējam;
2.13.7.pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona,
kabeļtelevīzijas u.c. papildpakalpojumu lietošanu;
2.13.8.dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta saņēmējs dzīvojamā telpā, par kuru
pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo vai pabalsts saņēmējs dzīvo
pašvaldības sociālajā dzīvoklī (saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 25.2 panta ceturto daļu);
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2.13.10.pabalsta saņēmējam ir pienākums informēt Sociālo dienestu, ja tiek
mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no pakalpojumu
sniedzējiem;
2.13.11.ja laika posmā, kad Pabalstu saņēmēju saņem dzīvokļa pabalstu, mainās
viņa dzīvesvieta, īres līgums un tā nosacījumi, Sociālais dienests no jauna
izvērtē dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un apmēru vai atteikumu to piešķirt.”

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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R.Melgailis

Latvijas Republika
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2015.gada 28.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi

2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības
pabalstiem””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2015.gada 28.maijā

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistībā ar iederi ieviest jaunus pašvaldības pabalstus,
saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Vecumnieku novada
pašvaldības pabalstiem” ir nepieciešams izdarīt grozījumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Grozījumi attiecīgajos
saistošajos noteikumos nosaka
dzīvokļa pabalsta pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un Dimanta kāzu
jubilejas pabalsta saņēmēju loku, kritērijus, pieteikšanās
kārtību u.c. nosacījumus.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neradīs papildus finansiālu
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi nav nepieciešamības veidot jaunas amata
vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti

Saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

Atbildīgās iestādes par saistošo noteikumu izpildi ir
Vecumnieku novada dome un Vecumnieku novada Domes
Sociālais dienests.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25. 2
panta pirmo un piekto daļu.
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7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas
ar potenciālajiem pabalsta saņēmējiem nevalstisko
organizācijas pārstāvjiem, nozares speciālistiem un
deputātiem.

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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