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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2panta pirmo un piekto daļu un 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. un 31.1punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Stopiņu novada pašvaldības palīdzību (turpmāk - pabalstus)
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību,
kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
2. Stopiņu novada pašvaldība bārenim piešķir:
2.1. naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim;
2.4. dzīvokļa pabalstu.

3. Iesniegumu pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Stopiņu novada Sociālajā dienestā.
4. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Stopiņu novada Sociālais dienests izskata un
lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā
pēc dokumentu saņemšanas.
5. Pabalstu izmaksā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību
aktiem. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir gadījumā,
ja lēmumu par bāreņa ārpusģimenes aprūpi ir pieņēmusi Stopiņu novada
bāriņtiesa. Pabalsts personai jāizņem gada laikā no pabalsta piešķiršanas brīža.
6. Naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai: normatīvajos aktos noteiktajā divu
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā..
7. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei: 500.00 euro
apmērā.
8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – mācību iestādes audzēknim: 86.00 euro
apmērā (bet ne mazāka par noteiktā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas
noteikta normatīvajos tiesību aktos), ja bērns turpina mācības un sekmīgi apgūst
izglītības 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 pašvaldību, kura izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.
9. Dzīvokļa pabalstu piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu
segšanai:
9.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi
par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
9.2. izdevumiem 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 vai
nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.
10. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bārenis Stopiņu novada Sociālajā dienestā iesniedz:
10.1.
dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma
grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Stopiņu novada Sociālajā
dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres līgumu;
10.2.
reizi mēnesī dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu
un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kopijas, uzrādot

oriģinālus.
11. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 10.2. apakšpunktā minētos
dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās
telpas
lietošanu
saistīto
izdevumu
segšanas
normatīvus.
12. Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās
telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim.
13. Ar noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Stopiņu novada domes 2015. gada
13.maija saistošie noteikumi Nr. 12/15 „Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.”
Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

PIELIKUMS
Stopiņu novada domes 2019.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27/19
„Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto
izdevumu segšanas normatīvi:
1. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo
platību.
2. Dzīvokļa pabalsts Noteikumu 10.1.punktā minētajā gadījumā tiek piešķirts,
nepārsniedzot EUR 100.00 mēnesī.
3. Dzīvokļa pabalsts Noteikumu 10.2. punktā minētajā gadījumā tiek piešķirts,
nepārsniedzot EUR 100.00 mēnesī.

Stopiņu novada domes 2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr. 27/19
„Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto
daļu un 43.panta pirmo daļu un 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., 29., 30., 31., 31.1 un 31.2punktu, un likuma "Par
palīdzību
dzīvokļa
jautājumu
risināšanā"
25.2panta pirmo un piekto daļu pašvaldībai ir jānodrošina
Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas. Atbilstoši minētajam saistošie
noteikumi nosaka Stopiņu novada pašvaldības pabalstus bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības
sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas kārtību, kā arī ar
dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas
normatīvus.
Saistošo noteikumu nosacījumi ir precizēti atbilstoši augstāk
stāvošo normu nosacījumiem. Saistošie noteikumi ir izdoti no
jauna, lai nodrošinātu pārskatāmu Stopiņu novada Sociālā
dienesta normatīvo tiesību aktu piemērošanu.

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

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Ietekme uz pašvaldības budžetu ir plānota līdzšinējā apmērā.

Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Stopiņu novada Sociālais
dienests.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar
speciālistiem, amatpersonām. Pēc saistošo noteikumu projekta un
tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes
pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā
internetā www.stopini.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot
lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

V.Paulāne

