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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr. 7
“Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības Pāvilostas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.² panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības (turpmāk - Bērns) tiek aprēķināts, piešķirts, izmaksāts dzīvokļa pabalsts, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanas saistītos izdevumu segšanas normatīvus.
2. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata un lēmumu pieņem Pāvilostas novada sociālais
dienests (turpmāk – Dienests) saskaņā ar šiem noteikumiem.
3. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek piešķirts no 18 gadiem līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
4. Pabalsta saņemšanai Dienestā jāiesniedz iesniegums, dzīvojamās telpas īres (apakšīres)
līguma kopija, līgumi par komunālo pakalpojumu saņemšanu, ja dzīvojamo telpu īrē no
pašvaldības, katru mēnesi (rēķinus, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus vai cita veida
dokumentu), kas apliecina komunālo maksājumu veikšanas faktu un rēķinus par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem.
5. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek aprēķināts pēc šo noteikumu 6.punkta noteikumiem,
ietverot:
5.1. dzīvojamās telpas īres maksas;

5.2. pamatpakalpojuma (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu
izvešana) līdz EUR 37.00;
5.3. papildpakalpojuma (gāze, elektrība) līdz EUR 23.00 .
6. Dzīvokļa pabalstam Bērnam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par dzīvokli līdz 20
kvadrātmetru platībā no kopējās platības vai vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmetru platībā:
6.1. aukstā ūdens patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m3 (karstā
ūdens padevi komunālie uzņēmumi nenodrošina);
6.2. kanalizācijas patēriņu - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā līdz 3 m3;
6.3. elektroenerģiju - atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100
kilovatstundām;
6.4. par gāzi:
6.4.1. ar centralizēto gāzes padevi – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā
1 m3 ;
6.4.2. ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 54 litri) – balona (u) iegādes
izdevumu summa vienu reizi 4 mēnešos;
6.5. sadzīves atkritumu izvešana – līdz 0,24 m3;
6.6. dzīvojamās telpas īres maksas – līdz EUR10,00 ;
6.7. apkurei līdz 25,00 euro, ja nodrošināta centralizētā siltumapgāde, vai līdz 10 m3
malkas kalendārajā gadā, ja dzīvoklī nodrošināta krāšņu apkure.
7. Dzīvokļa pabalsts Bērnam tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot uz Bērna iesniegumā
norādīto kredītiestādes kontu vai dzīvojamās telpas apsaimniekotāja kontu.
8. Dienesta pieņemtais lēmums ir apstrīdams Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73,
Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466), bet Pāvilostas novada domes pieņemtais lēmums ir
pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

U.Kristapsons

PASKAIDROJUMA RAKSTS
„Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Šobrīd pašvaldībā nav saistošie noteikumi par
dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Radīt saistošos noteikumu pašvaldības pabalstu
piešķiršanai Pāvilostas novadā, nosakot šīs funkcijas
izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju.
Tiek paredzēta iespēja sniegt dzīvokļa pabalstu ne
tikai trūcīgām personām, bet arī bārenim un bērnam
bez vecāku gādības.
Plānotās izmaiņas palielina pabalstu izmaksu.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Nav ietekmes.
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir
Saistošo noteikumu projekta
Pāvilostas novada sociālais dienests.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
sagatavoti
jautājuma risināšanā” 25.2panta piekto daļu.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma
raksts ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada
pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi”

