PASKAIDROJUMA RAKSTS
___.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.__
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā
dzīvokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas,
kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24.gadu vecuma sasniegšanai”,
piekto daļu, kas nosaka, ka
“pašvaldība domes saistošajos
noteikumos paredz kārtību, kādā aprēķināms un izmaksājams
dzīvokļa pabalsts bez vecāku palikušam bērnam”.
Saistošie noteikumi „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” paredz dzīvokļa pabalsta
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam piešķir:
1) izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa,

nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām) ne vairāk kā 0,40 EUR mēnesī
par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;
2) izdevumiem par pakalpojumiem, kas sasaistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā
vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām līdz EUR 40 apmērā mēnesī.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Lai saņemtu pabalstu, personai jāgriežas Lubānas novada
pašvaldības sociālajā dienestā.
3.1. Papildus no pašvaldības budžeta 2019.gadā nepieciešams EUR
1200.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci.

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav.

5.1. Pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var
griezties Lubānas novada sociālajā dienestā;
5.2. Līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta.
5.3. Lubānas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
privātpersona var apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā;
6.1. Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas;
6.2. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
Sociālā dienesta darbiniekiem un Lubānas novada domes
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju;
6.3. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts Lubānas
novada mājas lapā – www.lubana.lv
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