2017.gada 28.novembrī

Saistošie noteikumi Nr. 24
APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada domes
2017.gada 28.novembra lēmumu
(prot. Nr.16(22), 5§)
PRECIZĒTS
Ar Baldones novada domes
2018.gada 28.maija
Lēmumu (prot.Nr6,20§).

Grozījumi:
•
•

ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7
(prot.Nr.3;24§);
ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
(prot.Nr.1;25§).

Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās" 26., 27., 30., 31. un
31.1 punktu.

1. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk
- pilngadību sasniedzis bērns), par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Baldones
novada bāriņtiesa, izmaksājamo pabalstu apmēri:
1.1. pašvaldība pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu
aprūpes iestāde pilngadību sasniegušam bērnam izmaksā naudas līdzekļus pastāvīgas
dzīves uzsākšanai – 218,00 euro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00
euro;
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 (prot.Nr.1;25§)
1.2. pašvaldība pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušam bērnam
piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05
euro;
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 (prot.Nr.1;25§)

1.3. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus
profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un
saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst izglītības programmu, pašvaldība viņam izmaksā pabalstu ikmēneša
izdevumiem - pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības –
150,00 euro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 200,00 euro;
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 (prot.Nr.1;25§)
1.4. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu jomu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība
viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem – pabalstu ikmēneša izdevumu
segšanai, ja persona turpina mācības – 150,00 euro, bet personām ar invaliditāti kopš
bērnības 200,00 euro;
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 (prot.Nr.1;25§)
1.5. pilngadību sasniegušam bērnam pašvaldība piešķir dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kas
nepārsniedz 150,00 EUR (simt piecdesmit euro 00 centi) mēnesī izdevumu par
dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
segšanai.
(Grozījumi ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.7
(prot.Nr.3;24§)
2. Lai saņemtu pabalstus, pilngadību sasniegušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmusi Baldones novada bāriņtiesa, jāvēršas Baldones novada Sociālajā
dienestā (turpmāk – Dienests).
3. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns:
3.1. Dienestā iesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma
grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā pilngadību sasniegušais bērns iesniedz Dienestā
attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;
3.2. reizi mēnesī Dienestā iesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas par izdevumiem par
dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu.
4. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā dzīvojamas telpas īpašniekam vai dzīvojamas telpas
pārvaldniekam un/vai pamatpakalpojumu sniedzējam. Izvērtējot apstākļus Dienests var
pieņemt lēmumu izmaksāt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Baldones
Ziņas”.
6. Atzīt par spēku zaudējušiem 2013.gada 20.februāra saistošos noteikumus Nr.4 “Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Baldones novadā”.

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

Pielikums
Baldones novada domes
2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Par pašvaldības
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas”

Dzīvokļa pabalsta aprēķins vidusmēra vienistabas dzīvokļa īres un ar dzīvojamo telpu
saistīto izdevumu un pakalpojumu segšanai

Pakalpojums
Īres maksa
Īre
Apsaimniekošana
Uzkrājuma fonds
Pamatpakalpojumi
Atkritumu izvešana
Ūdens un kanalizācija
Elektroenerģija
Elektroenerģija (kopl.)
Gāze
Apkure
Kopā
Kopā par 30 m2

Mērvienība

Cena

Daudzums

Cena par 1
m2

m2
m2
m2

0,450
0,670
0,130

30
30
30

0,450
0,670
0,130

cilv.
m3
kWh
kWh
m3
m2

1,740
2,610
0,150
0,150
0,800
1,912

1
2
150
20
1
30

0,058
0,174
0,750
0,100
0,027
1,912
4,271
128,12

Paskaidrojuma raksts
Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Par
pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 26., 27., 29., 30., 31.,
31.1 un 31.2punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta
noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.
Atbilstoši minētajam saistošie noteikumi nosaka Baldones novada
pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas kārtību, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 3.panta
51.punkts un 25.2pants nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos
noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu 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.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7., 8., 9.punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomās funkcijas ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību /../, gādāt par aizgādību,
aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un
interešu aizsardzību un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā. Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā
daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pabalstus bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas:
1)vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2)vienreizēju
pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 3)
pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim - mācību iestādes
audzēknim; 4) dzīvokļa pabalstu.
Plašāk saistošajos noteikumos noteikta dzīvokļa pabalsta
saņemšanas kārtība. Ir noteikti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto
izdevumu segšanas normatīvi, pabalstu piešķirs uz īres līguma
pamata un aprēķinās pēc faktiskiem izdevumiem, bet nepārsniedzot
noteikumos paredzētos normatīvus.

1)vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 2017. gadā
nav;
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi 2)vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
uz pašvaldības budžetu iegādei – 2017. gadā nav;
3) pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim - mācību iestādes
audzēknim – 2017. gadā - 1824,00 EUR.
4)2018.gadā Baldones novada pašvaldībā būs 5 (pieci) pilngadību
sasnieguši bērni, kuriem pašvaldība segs dzīvojamās telpas
izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumiem, kas
sasaistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā,
līdz 150,00 EUR mēnesī, maksimāli kopā sastādot 9000,00 EUR.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un
Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Baldones novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Baldones
novada domē.
Baldones novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā
rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Saistošie noteikumi tiks izskatīti Baldones novada domes sēdē,
nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks
publicēti izdevumā "Baldones Ziņas", kā arī ievietoti pašvaldības
mājas lapā www.baldone.lv .
Konsultācijas nav veiktas.

R.Audzers

