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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Nr. 23/2020
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
29.10.2020. lēmumu Nr.273
(protokols Nr. 16, 14. punkts)

Grozījumi Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem un audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 panta 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” 27., 30., 31., 31.1, 32. punktu
un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”
78.1., 78.2. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 1549 “Kārtība, kādā piešķir
un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu
pildīšanu” 2. punktu
Izdarīt Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos
Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un
audžuģimenēm” šādus grozījumus:
1. 6.3. apakšpunktā svītrot teikumu “Par nepilnu mēnesi pabalsta ikmēneša izdevumiem
apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam”;
2. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.1. mājoklim ar centrālo siltumapgādi vai apkuri ar elektroenerģiju 15% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, bet apkures periodā (no oktobra līdz
aprīlim) – 20% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.”
3. Aizstāt 10.1. apakšpunktā skaitli “0,50 ” ar skaitli “1,20”.
4. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.3. par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumam, bet ne vairāk kā:
10.3.1. 100 kWh izmaksas mēnesī;
10.3.2. 300 kWh izmaksas mēnesī apkures periodā, ja mājoklis tiek apkurināts
izmantojot elektroenerģiju un nav iespējams cits apkures veids.”
5. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:
“Pielikums
Alūksnes novada domes 2019. gada 26. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
IZDEVUMI PAR MĀJOKLI
(iesniedz, ja dzīvokļa pabalstu pieprasa bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns)
Iesniedzēja vārds, uzvārds ________________________________________________________
Deklarētā adrese___________________________________________________________________
Ziņas par dzīvokli: platība___________ m2
□ īres dzīvoklis __________________________________________________
(īpašnieks)
□ privātdzīvoklis, privātmāja
□ cits: __________________________________________________
Apkures veids: □ centrālā apkure
□ malkas apkure
□ apkure ar elektroenerģiju
Maksājumi par dzīvokli (mājokli) iepriekšējos trīs mēnešos:
1. Īre, apsaimniekošana
Pirmais mēnesis EUR............................
Otrais mēnesis EUR..............................
Trešais mēnesis EUR............................
2. Ūdens, kanalizācija
Pirmais mēnesis EUR.............................
Otrais mēnesis EUR...............................
Trešais mēnesis EUR.............................
3. Apkure (centrālā apkure)
Pirmais mēnesis EUR.............................
Otrais mēnesis EUR...............................
Trešais mēnesis EUR.............................
4. Apkure (malkas apkure)
Izmaksas gadā EUR.............................
5. Sadzīves atkritumi
Pirmais mēnesis EUR ..........................
Otrais mēnesis EUR.............................
Trešais mēnesis EUR............................
6. Gāze
Pirmais mēnesis EUR ..........................
Otrais mēnesis EUR.............................
Trešais mēnesis EUR...........................
7. Elektrība
Pirmais mēnesis EUR...........................
Otrais mēnesis EUR.............................
Trešais mēnesis EUR...........................

1,20 EUR par 1m2 mēnesī
Normatīvs EUR....................
Normatīvs EUR....................
Normatīvs EUR....................
2m3 mēnesī
(________EUR)
Normatīvs EUR……………
Normatīvs EUR…………....
Normatīvs EUR…………....
Normatīvs EUR ...................
Normatīvs EUR....................
Normatīvs EUR...................
40% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas
Normatīvs EUR...................
Vienai personai
Normatīvs EUR……………
Normatīvs EUR……………
Normatīvs EUR……………
1m3 mēnesī/gāzes balona iegādes izmaksas dalītas uz 3
mēnešiem
Normatīvs EUR..................
Normatīvs EUR..................
Normatīvs EUR...................
100 kWh mēnesī
300 kWh mēnesī (apkurei)
Normatīvs EUR .................. Normatīvs EUR……………..
Normatīvs EUR.................. Normatīvs EUR……………..
Normatīvs EUR.................. Normatīvs EUR……………..

Kopā :____________ EUR

Kopā:_________ EUR

Izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu - vidēji mēnesī ____________EUR
Izdevumi pēc normatīva par dzīvojamās telpas lietošanu - vidēji mēnesī ______________EUR
Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ________EUR, bet apkures periodā (no oktobra līdz
aprīlim) _______ EUR.
Dzīvokļa pabalstu piešķir ne vairāk kā par trīs iepriekšējiem kalendāra mēnešiem nepārsniedzot
noteiktos normatīvos izdevumus.
Datums_________________________

Iesniedzēja paraksts_______________________

Aizpilda sociālais darbinieks


Piešķirt dzīvokļa pabalstu mēnesī ___________EUR uz laika posmu no 20___.
gada_________________ līdz 20____. gada ________________________.



Dzīvokļa pabalstu malkas iegādei ________________EUR.

Datums_________________________

Domes priekšsēdētājs

Sociālā darbinieka paraksts_________________”
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Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Alūksnes novada
domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2019 “Par materiālo
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija

Šobrīd Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 26. septembra
saistošie noteikumi Nr. 13/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”
(turpmāk – Noteikumi) paredz, ka bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem Alūksnes novada Sociālo lietu
pārvalde piešķir Dzīvokļa pabalstu, un, izmantojot šo pabalstu,
jaunietim ir iespēja patstāvīgi atrast savām vajadzībām atbilstošu
dzīvojamo telpu īrēšanai jebkurā administratīvajā teritorijā
Latvijā. Pašlaik spēkā esošajos Noteikumos noteikta 1 m2 īres
maksa 0,50 euro apmērā. Vērtējot īres tirgus cenas, secināms, ka
noteiktā 1 m2 īres maksa šobrīd neatbilst reālajai tirgus situācijai,
tādēļ nepieciešams to pārskatīt un palielināt līdz 1,20 euro par
1 m2 .
Kā viens no Dzīvokļa pabalsta kritērijiem ir mājokļa apsildīšanas
izdevumu daļēja apmaksa. Bez Noteikumos noteiktajiem apkures
veidiem - centrālā siltumapgāde un individuālā malkas apkure - ir
iespējami arī citi mājokļa apsildīšanas veidi, piemēram, mājokļa
apsildīšana ar elektroenerģiju, līdz ar to, nepieciešams veikt
grozījumus Noteikumos, paredzot arī šo mājokļa apsildīšanas
veidu.
2. Īss saistošo
Noteikumi tiek papildināti, paredzot arī mājokļa apkuri ar
noteikumu projekta
elektroenerģiju, papildus jau noteiktajai centrālajai siltumapgādei
satura izklāsts
un individuālajai malkas apkurei. Līdz ar to izsakot noteikumu 9.1.
un 10.3. apakšpunktus jaunā redakcijā. Tiek noteikti lielāki
normatīvie izdevumi par dzīvojamās telpas uzturēšanu, tajā skaitā
īri un nepieciešams izdarīt grozījumus pielikumā “Izdevumi par
mājokli”.
3. Informācija par
Noteikumu grozījumi šo jomu neskar, jo 2020. gada budžetu
plānoto projekta
plānojot ir pieņemts, ka katrs dzīvokļa pabalsta pieprasītājs var
ietekmi uz pašvaldības saņemt maksimālo dzīvokļa pabalsta apmēru.
budžetu
4. Informācija par
Noteikumu grozījumi šo jomu neskar.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var
griezties Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Lielā Ezera ielā
11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā,
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Ja Noteikumu projekts skar administratīvās procedūras,
privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes
novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra
Baloža ielā 13a, Valmiera, LV-4201.
Konsultācijas nav notikušas.
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