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APSTIPRINĀTI
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2015.gada 29.janvāra lēmumu
(prot. Nr.2 , 19.p)

Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš
palicis bez vecāku gādības (Grozījumi 29.12.2016.; 22.02.2018.; 25.04.2019.)
Bauskā

2015.gada 29.janvārī

Nr.4
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta
piekto daļu

1.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts, aprēķināts un piešķirts dzīvokļa
pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam bez vecāku gādības palikušam,
pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādēs, audžuģimenē vai pie
aizbildņa, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpē lēmumu pieņēmusi Bauskas novada
bāriņtiesa. (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
2.
Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš, palicis bez vecāku gādības,
iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu, dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai
dzīvojamās mājas daļas (turpmāk arī - dzīvoklis) īres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības
apliecinoša dokumenta, ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini,
kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.
3.
Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Ja bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības nesadarbojas ar Sociālo dienestu
un neiesniedz ar dzīvokļa uzturēšanu un apsaimniekošanu saistīto izdevumu dokumentus,
sociālais darbinieks rakstiski brīdina bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis bez vecāku
gādības par dzīvokļa pabalsta nepiešķiršanu vai pārtraukšanu un mēnesi pēc brīdinājuma
nosūtīšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta atteikumu vai izmaksas pārtraukšanu.
(Papildināts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
4.
Dzīvokļa pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina, ņemot par pamatu šo saistošo
noteikumu 6.punktā noteiktos dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus.
5. Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 50 euro, bet apkures periodā (no oktobra
līdz aprīlim) maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs ir 90 euro. (Grozīts ar
22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
6.
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:
6.1. par īri, obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un apkuri (centralizētā/ malkas):
(Grozīts ar 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
6.1.1. dzīvokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai par 20 m2 no kopējās platības;
6.1.2. dzīvokļa daļai vai dzīvojamās mājas daļai personai ar I vai II grupas invaliditāti par 36 m2
no kopējās platības;

6.1.3. dzīvoklim vai dzīvojamai mājai par 36 m2 no kopējās platības, bet pašvaldības piešķirtajam
dzīvoklim – par visu platību; (Grozīts ar 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
6.2. par dzīvokļa īri un nepieciešamajiem izdevumiem par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām – 0,70 euro par 1 m2;
6.3. par elektroenerģiju atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 70 kilovatstundas
(kWh); (Grozīts ar 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)
6.4. par dabasgāzi atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;
6.5. par siltumenerģiju apkures un karstā ūdens nodrošināšanai – 1,20 euro par 1 m2; (Grozīts
ar 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
6.6. par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (vai asenizācijas nodrošināšana)
atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m3 vienai personai; (Grozīts ar
22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
6.7. par sadzīves atkritumu izvešanu – 2 euro vienai personai; (Grozīts ar
29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18; 22.02.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.3.)
6.8. par malku mājokļos bez centralizētās apkures – 30 euro mēnesī apkures sezonas laikā.
(Papildināts ar 29.12.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
6.9. par gāzes balona iegādi pirmo reizi uzrādot attaisnojošu dokumentu, bet ne vairāk 60 euro
un gāzes balona nomaiņu 1 reizi pusgadā. (Papildināts ar 25.04.2019. saistošajiem
7.

noteikumiem Nr. 9)

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
izmaksāts reizi mēnesī ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam, pārskaitot to uz bērna
bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniegumā norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē. Dzīvokļa pabalsts pēc bērna bāreņa vai bērna, kurš palicis bez vecāku
gādības, iesniegumā izteikta lūguma var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem.
Bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kurš turpina mācības
7.1
vispārējās izglītības iestādēs vai arodskolās dienas nodaļā un nestrādā, piešķir dzīvokļa pabalstu
ar dzīvokļa uzturēšanu saistīto izdevumu apmaksai 100 % apmērā līdz 36 m2 no dzīvokļa kopējās
platības vai vienistabas dzīvokļa platības apmērā. (Papildināts ar 22.02.2018.saistošajiem
noteikumiem Nr.3.)
8.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs

(Paraksts)
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