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Līvānu novada domes saistošie noteikumi

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības
LĪVĀNOS

2015.gada 28.maijā

Nr.12

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu
___________________________________________________________________________
Ar precizējumiem Līvānu novada domes 16.07.2015. jūlija ārkārtas domes sēdes lēmuma Nr.
8-5 redakcijā/
___________________________________________________________________________
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, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

2. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez
vecāku gādības (turpmāk – Bārenis), iesniedz Līvānu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā (turpmāk – Sociālais dienests):
2.1. iesniegumu dzīvokļa, dzīvokļa daļas, dzīvojamās mājas vai dzīvojamās
mājas daļas (turpmāk arī - dzīvoklis) īres vai apakšīres līguma, īpašumtiesības
apliecinoša dokumenta kopijas, uzrādot dokumenta oriģinālus;
2.2. īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā - attiecīgo grozījumu vai
jauna īres līguma kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu;
2.3. reizi trijos mēnešos ar dzīvokļa lietošanu saistīto un saņemto pakalpojumu
maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot
dokumentu oriģinālus.

3. Sociālais dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas
pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību vai atteikumu
piešķirt dzīvokļa pabalstu.
4. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts
lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.
5. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 2. punktā minētos
dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
6. Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 30 euro, bet apkures
periodā (no oktobra līdz aprīlim) maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs ir 50 euro.
7. Dzīvokļa pabalsts Bārenim 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 Bāreņa iesniegumā izteikta lūguma var tikt pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem.
8. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību Bārenis var apstrīdēt Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā Līvānu novada domē.
9. Līvānu novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību Bārenis var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Administratīvajā rajona tiesā.
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Pielikums
Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas
normatīvi
/Līvānu novada domes 16.07.2015. jūlija ārkārtas domes sēdes lēmuma Nr. 8-5 redakcijā/

1. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, 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.
2. Dzīvokļa pabalstam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
noteikti šādi mēneša normatīvi:
2.1. karstais un aukstais ūdens – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā
2 m3 ;
2.2. kanalizācijas patēriņš– atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;
2.3. elektrība – līdz 50 kWh;
2.4. gāze – līdz 3 m3;
2.5. atkritumu izvešana – līdz 1 m3;
2.6. dzīvojamās telpas īres maksa līdz 10,00 euro mēnesī;
2.7. siltumenerģija apkures nodrošināšanai līdz 10,00 euro mēnesī;
3. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un
kabeļtelevīzijas lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas
izmantošanu.
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

3

