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Saistošie noteikumi Nr. 11/2021

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 10/2019 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
“Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru
kabineta 2005. gada15. novembra noteikumu
Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30.,
31., un 31.1 punktu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10/2019
“Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem” šādus grozījumus:
1.

aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus “dzīvokļa (mājokļa) pabalsts” ar vārdiem “mājokļa
pabalsts” attiecīgajā locījumā;

2.

izteikt saistošo noteikumu 11. punktu, svītrojot apakšpunktus, šādā redakcijā:
“11. Nodaļa nosaka mājokļa pabalsta dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas, maksas
par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par
telekomunikāciju un interneta pakalpojumiem, izdevumiem par ūdens skaitītāja uzstādīšanu un
verifikāciju aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības un atradās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas,
kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.”;

3.

izteikt saistošo noteikumu 12. punktu, svītrojot apakšpunktus, šādā redakcijā:
“12. Mājokļa pabalsta apmēru nosaka, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā un Ministru kabineta noteikumos par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās
normas, bet nepārsniedzot faktiskos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus.
Piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, Sociālais dienests nevērtē
šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli.”;

4.

izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

“14. Ja līgums starp mājokļa apsaimniekotāju vai komunālo pakalpojumu sniedzēju un
pilngadību sasniegušo bērnu par kādu no noteikumu 11. punktā minēto pakalpojumu
saņemšanu nav noslēgts, Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojuma
apmaksa noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas
lietošanu vai pārvaldīšanu.”;
5.

izteikt saistošo noteikumu 21. punktu šādā redakcijā:
“21. Pilngadību sasniegušais bērns nav tiesīgs vienlaikus saņemt gan mājokļa pabalstu, gan
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1., 2. un 5. punktā noteikto
palīdzību.”.
Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire
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Saistošo noteikumu Nr. 11/2021
“Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.
10/2019 “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ķekavas novadā spēkā ir 2019. gada 20. jūnija saistošie
noteikumi “Par pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
audžuģimenēm un aizbildņiem”, kuros, citastarp, ir noteikts
dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam, ko,
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2 panta piekto daļu, pašvaldība izmaksā bērnam
bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam. Saistošajos
noteikumos paredzēts šī pabalsta apmērs un noteikta izmaksāšanas
kārtība.
No 2021. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Atbilstoši šiem
grozījumiem 25.2 panta piektajā daļā pašvaldības domes saistošajos
noteikumos paredz kārtību, kādā izmaksājams mājokļa pabalsts bez
vecāku gādības palikušam bērnam, šā pabalsta apmēru pašvaldība
nosaka, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanas noteikumus, un,
piešķirot mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam,
pašvaldība nevērtē šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli.
Izrietoši mājokļa pabalsta apmērs nosakāms atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajai
kārtībai. Saskaņā ar minētā likuma 36. panta piekto daļu, kas stājas
spēkā 2021. gada 1. jūlijā, Ministru kabinets nosaka mājokļa
pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un
izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra
aprēķināšanai.
Ievērojot abu iepriekš minēto normatīvo aktu regulējumu,
secināms, ka no 2021. gada 1. jūlija mājokļa pabalsta bez vecāku
gādības palikušam bērnam apmērs tiek noteikts nevis atbilstoši
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, bet ievērojot Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos mājokļa
pabalsta aprēķināšanas noteikumus, t.sk. ievērojot Ministru
kabineta noteiktās izdevumu pozīciju minimālās normas un
nevērtējot šā bērna ienākumus un materiālo stāvokli. Turklāt,
atbilstoši minētajiem grozījumiem likumā “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” palīdzības veids “dzīvokļa pabalsts bez
vecāku gādības palikušam bērnam” tiek apzīmēts ar vārdiem
“mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam” analogi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā lietotajam
sociālās palīdzības pamatpabalsta apzīmējumam.
Ņemot vērā minētos grozījumus, nepieciešams veikt
atbilstošus grozījumus Ķekavas novada 2019. gada 20. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 10/2019 “Par pašvaldības atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem”.

3

2. Īss Projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts:
1. visā saistošo noteikumu tekstā vārdus “dzīvokļa pabalsts”
(attiecīgā locījumā) aizstāt ar vārdiem “mājokļa pabalsts” (attiecīgā
locījumā);
2. noteikt, ka mājokļa pabalsta apmēru bez vecāku gādības
palikušam bērnam nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteiktos
mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās normas, bet
nepārsniedzot faktiskos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos
izdevumus;
3. Informācija par
Mājokļa pabalsta nodrošināšanai bez vecāku gādības palikušam
plānoto projekta
bērnam 2021. gadā nepieciešamie līdzekļi ir ieplānoti Ķekavas
ietekmi uz pašvaldības novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” budžetā.
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
ietekmi uz
teritorijā.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi
administratīvajām
pašvaldības iedzīvotāji, publicējot informāciju pašvaldības
procedūrām
mājaslapā internetā. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas
novada pašvaldības Sociālais dienests.
6. Informācija par
Nav nepieciešamas.
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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