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APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 15§)
PRECIZĒTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 25.06.2015.
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 5§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
Zilupē
Izdoti saskaņā ar:
likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25 2.pantu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi par
sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31 1.punktiem

I Vispārīgie jautājumi
1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālo garantiju apmēru un pašvaldības
palīdzības saņemšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns) pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir
pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir
pieņēmusi Zilupes novada bāriņtiesa (līdz 01.07.2009. arī Lauderu pagasta
bāriņtiesa un Pasienes pagasta bāriņtiesa) līdz 24 gadu vecumam.
3. Pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās šo
noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
3.1. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
3.2. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3.3. Pabalstu ikmēneša izdevumiem;
3.4. Pabalstu ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai;
3.5. Dzīvokļa pabalstu.
.4. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Zilupes novada sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests) izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

II Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
5. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā.
6. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no dienas, kad pilngadību
sasniegušajam bērnam beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa
vai bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

III Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei
7. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir
EUR 250,00.
8. Sociālajam dienestam ir tiesības vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
veidā. Šajā gadījumā sociālā dienesta darbinieka pienākums ir sastādīt nodošanaspieņemšanas aktu.
IV Pabalsts ikmēneša izdevumiem
9. Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek noteikts viena valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā.
10. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam
bērnam, ja viņš turpina:
10.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt
valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības
jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst
izglītības programmu;
10.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus
diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos
noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur
studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju
pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt
Zilupes novada sociālo dienestu.
11. Aprēķinot pabalstu ikmēneša izdevumiem otrajam mācību pusgadam, pabalsta
izmaksas periods ir līdz 10.septembrim.
12. Sociālais dienests pabalsta ikmēneša izdevumiem piešķiršanai ne retāk kā divas
reizes gadā pieprasa informāciju no vispārējās vai profesionālās izglītības
iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniedzis bērns turpina
sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.
V Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai
13. Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai
(Dzīvojamās telpas īres izdevumi šo noteikumu izpratnē ir likuma ,,Par dzīvojamo
telpu īri” 11.pantā noteiktie maksājumi) tiek izmaksāts līdz dzīvojamās telpas

piešķiršanai, ja pilngadību sasniegušais bērns ir reģistrēts Zilupes novada
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanai.
14. Zilupes novada sociālais darbinieks pirms lēmuma par pabalsta piešķiršanu
pieņemšanas apmeklē pilngadību sasniegušo bērnu viņa dzīvesvietā un aizpilda
aktu par klienta apsekošanu dzīvesvietā, ko paraksta abas puses. Ja pilngadību
sasniedzis bērns deklarējis dzīvesvietu ārpus Zilupes novada administratīvās
teritorijas, Zilupes novada sociālā dienests nosūta lūgumu par pilngadību
sasniegušā bērna dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības sociālajam dienestam,
kurā atbilstošajā administratīvajā teritorijā pilngadību sasniedzis bērns ir
deklarējis dzīvesvietu. Pēc apsekošanas akta saņemšanas Zilupes novada sociālais
dienests lemj par pabalsta piešķiršanu. Dzīvesvietas apsekošana veicama ne retāk
kā vienu reizi kalendārajā gadā.
15. Zilupes novada sociālais dienests sedz dzīvojamās telpas īres līgumā norādīto
summu, bet ne vairāk kā 60,00 euro mēnesī.
16. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušajam bērnam jāiesniedz Sociālajā
dienestā dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).
17. Pabalsts tiek pārskaitīts nama apsaimniekotāja kontā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav
iespējams pabalstu pārskaitīt nama apsaimniekotāja kontā, tad pabalstu var
pārskatīt pilngadību sasniegušā bērna norādītajā kontā.
18. Ja pilngadību sasniegušajam bērnam bijusi iespēja iepazīties ar vismaz trīs dažādu
dzīvošanai derīgu izīrējamo dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet
viņš no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteicies vai arī nav sniedzis Zilupes
novada pašvaldībai atbildi par saņemtajiem piedāvājumiem, pabalsta izmaksa tiek
atteikta.
VI Dzīvokļa pabalsts
19. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu
segšanai, par ko jānorēķinās katru mēnesi:
19.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
19.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija,
patērētais ūdens, dabasgāze, propāna gāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres
maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām.
20. Dzīvokļa pabalsta apmērs mēnesī nevar būt lielāks par 70,00 euro. Ja faktiskie
izdevumi pēc iesniegtajiem dokumentiem ir mazāki, tad dzīvokļa pabalsts tiek
maksāts pēc faktiski izlietotās summas.
21. Dzīvokļa pabalstu aprēķina, izmantojot dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas
normatīvus saskaņā ar 1.pielikumu.
22. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
23. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniedzis bērnam piešķir, ja viņš īrē pašvaldības
dzīvojamo telpu vai privāto dzīvojamo telpu, izņemot sociālo dzīvokli, un nav
reģistrēts Zilupes novada pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanai.

24. Jā pilngadību sasniedzis bērns saņem šo noteikumu 20.punktā noteikto dzīvokļa
pabalstu, tad viņam nav tiesību saņemt 22.12.2004. likuma ,,Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1.,2. un 5.punktā noteikto pašvaldības
palīdzību, t.i., īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu, īrēt sociālo dzīvokli. Kā
arī nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu apkurei, kas noteikts Zilupes novada
pašvaldības 27.01.2011. saistošo noteikumu Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā” 3.1.2.punktā.
25. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušajam bērnam jāiesniedz
Zilupes novada sociālajā dienestā dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot
oriģinālu) un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu kopijas
(uzrādot oriģinālus) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi.
26. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā ik mēnesi pēc
maksājumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas. Ja dzīvokļa pabalstu pilngadību
sasniedzis bērns nav pieprasījis savlaicīgi, tad pienākošo pabalstu izmaksā par
iepriekšējo laiku, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem mēnešiem, skaitot no
pabalsta pieprasīšanas dienas.
27. Dzīvokļa pabalsta summu pārskaita pilngadību sasniegušā bērna norādītajā
norēķinu kontā. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita
pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam,
komunālo pakalpojumu sniedzējiem utt.).
28. Zilupes novada sociālais darbinieks pirms lēmuma par pabalsta piešķiršanu
pieņemšanas apmeklē pilngadību sasniegušo bērnu viņa dzīvesvietā un aizpilda
aktu par klienta apsekošanu dzīvesvietā. Aktu paraksta abas puses. Ja pilngadību
sasniedzis bērns deklarējis dzīvesvietu ārpus Zilupes novada administratīvās
teritorijas, Zilupes novada sociālā dienests nosūta lūgumu par pilngadību
sasniegušā bērna dzīvesvietas apsekošanu tās pašvaldības sociālajam dienestam,
kuram atbilstošajā administratīvajā teritorijā pilngadību sasniedzis bērns ir
deklarējis dzīvesvietu. Dzīvesvietas apsekošana tiek veikta ne retāk kā vienu reizi
kalendārajā gadā.
VII Dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
29. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zilupes novada pašvaldības
domē.
30. Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likuma noteiktajā kārtībā.

VIII Noslēguma jautājums
31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 27.janvāra
Zilupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 ,,Par Zilupes novada
pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Oļegs Agafonovs

Pielikums
Zilupes novada pašvaldības
28.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18
Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmanto šādus normatīvos izdevumus:
1. Par dzīvokļa (mājokļa) īri vai apsaimniekošanas izdevumiem un apkuri, kas nodrošināta
visam namam:
1.1. visai platībai, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī,
1.2. 20 m2 no kopējās platības;
1.3. 30 m2 no kopējās platības, ja bārenim ir noteikta invaliditāte,
2. Par gāzi:
2.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes abonentmaksa un
izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3;
2.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 60 litri) –
balona(u) iegādes izdevumu summa vienu reizi trijos mēnešos vienai personai;
2.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot centralizēto gāzes padevi – papildus
2.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī vienai personai, ja aprēķinā
netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.
3. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā:
3.1. ja dzīvoklī (mājoklī) izmanto elektrisko plīti – 100 kWh izmaksas mēnesī vienai
personai;
3.2. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot elektroenerģiju – papildus
3.1.apakšpunktā noteiktajam 30 kWh izmaksas mēnesī vienai personai, ja aprēķinā
netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.
4. Aukstajam un karstajam ūdenim – izmaksas atbilstoši īres un komunālo maksājumu
kvītī (rēķinā) norādītajai summai vai atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk
kā 4 m3 izmaksas mēnesī vienai personai, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā ūdens
izmaksas mēnesī vienai personai.
5. Individuālās apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):
5.1. ar malku:
5.1.1. 5 m3 izmaksas gadā vienai krāsnij, katrai nākamajai krāsnij 2 m3 izmaksas
gadā. Ja dzīvoklī (mājoklī) ēdiena pagatavošanai izmanto tikai malkas plīti,
papildus var piešķirt 3 m3 malkas izmaksas gadā, bet ne vairāk kā 10 m3 malkas
izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim). Aprēķinā iekļauj kopējo sadalījumu par
gada divpadsmit mēnešiem. Malkai tiek piešķirti ne vairāk kā 70% no dzīvokļa
pabalsta summas mēnesī.
5.1.2. dzīvoklim (mājoklim) ar vietējo centrālo apkuri – 10 m3 malkas izmaksas gadā.
Aprēķinā iekļauj kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.1.3. dzīvoklim (mājoklim), kur karsto ūdeni iegūst izmantojot malku – papildus
5.1.1. vai 5.1.2.apakšpunktā minētajam – 3 m3 gadā, ja aprēķinā netiek
iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas;
5.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm) – 2 tonnu izmaksas kalendārajā
gadā vienistabas vai divistabu dzīvoklim (mājoklim), bet ne vairāk kā 4 tonnu
izmaksas kalendārajā gadā lielākiem dzīvokļiem (mājokļiem). Aprēķinā iekļauj kopējo
sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;
5.3. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par
dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 sešus mēnešus gadā papildus 2.punktā noteiktajam;
5.4. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā
0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 sešus mēnešus gadā (apkures sezonā) papildus
3.punktā noteiktajam.
6. Par atkritumu izvešanu no privātā mājokļa:
6.1. sadzīves atkritumiem – 0,05 m3 izmaksas mēnesī vienai personai;
6.2. šķidrajiem atkritumiem mājoklim bez ūdensvada (sausā tualete) – 0,5 m3
izmaksas vienai personai gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada
divpadsmit mēnešiem;
6.3. šķidrajiem atkritumiem mājoklim ar ūdensvadu – 1 m3 izmaksas vienai personai
gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem.
7. Normatīvajos izdevumos par dzīvokli (mājokli) netiek ieskaitīta maksa par
kabeļtelevīziju, nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī izdevumi par nama remontdarbiem un
citi šajā pielikumā neminēti izdevumi

Saistošo noteikumu Nr.18
Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi Nr.18 ,,Par Zilupes novada
pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās” izdoti pamatojoties uz likuma
,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
252.pantu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31. un 311.punktiem.
Ar 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā izmaiņas likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas
papildina likumu ar 25.2 pantu, kas nosaka, ka
pašvaldības
domes
saistošajos
noteikumos
paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības,
no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24
gadu vecumam. Tā kā minētajos likumdošanas aktos
ir notikušas izmaiņas, kā arī 27.01.2011. pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Par Zilupes novada
pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas” lietotie termini vairs neatbilst
likumdošanas aktu prasībām, un grozījumu izmaiņu
apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu
normu apjoma, tika pieņemti jauni saistošie
noteikumi ,,Par Zilupes novada pašvaldības
pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās”.
Saistošie noteikumi Nr.18 ,,Par Zilupes
novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
ārpusģimenes
aprūpes
izbeigšanās”
nosaka
pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksājamo
pabalstu kārtību un apjomu, kurus viņš ir tiesīgs
saņemt pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
Pilngadību sasniedzis bērns ir tiesības saņemt šādus
pabalstus:
 vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves
uzsākšanai- divu valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu apmērā;
 vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei – EUR 250,00;
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pabalstu ikmēneša izdevumiem - viena valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;
 pabalstu ar dzīvojamās telpas īri saistīto
ikmēneša izdevumu segšanai – līdz EUR
60,00 mēnesī;
 dzīvokļa pabalstu – līdz EUR 70,00 mēnesī.
Izmainās saistošajos noteikumos ietekmē sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības pašvaldības
budžeta līdzekļus – līdzekļi tiks ņemti no citiem
pabalstiem paredzētajiem, bet neizlietotajiem
līdzekļiem. Pašvaldībā nav liels bāreņu skaits (15
bērni), tāpēc papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta
nebūs nepieciešami.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteiktos
pabalstus, persona var griezties Zilupes novada
sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem
Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to
pieņemšanas laikā.
Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā
nav notikušas. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma
raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības mājas
lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie
noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi.
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