
 

 

 

 

 

  APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 13.februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.2 §2)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 13.februārī        Nr.11/2015 

 

Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" 25.
2
panta 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.
1
 

punktu 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pabalstu 

aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 

(turpmāk - bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk - pabalsts), kā arī ar 

dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus. 

2. Pašvaldība bārenim piešķir: 

2.1. pabalstu 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 (mājokļa) pabalstu. 

3. Lai saņemtu pabalstu, bārenis, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Pašvaldības Sociālajā 

dienestā (turpmāk – Dienests) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.  

4. Iesniegumu un citus dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dienests izskata un viena 

mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. 

5. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25.datumam. 

6. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalstu apmērā. 

7. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek noteikts 



250,00 euro apmērā. 

8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim - mācību iestādes audzēknim tiek noteikts valsts  

sociāla nodrošinājuma pabalsta apmērā. 

9. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, bārenis Dienestā iesniedz: 

9.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai  

izbeigšanas gadījumā bārenis iesniedz Dienestā attiecīgus grozījumus vai jaunu īres 

līgumu; 

9.2. reizi trijos mēnešos - dokumentu kopijas par izdevumiem par dzīvojamās telpas 

lietošanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrādot 

dokumentu oriģinālus. 

10. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru Dienests aprēķina par pamatu ņemot dzīvokļa 

(mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus (pielikumā), bet nepārsniedzot 

faktiskos izdevumus atbilstoši 9.2.apakšpunktā noteiktā kārtībā iesniegtajiem ar dzīvokļa 

(mājokļa) lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem.      

11. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu katru mēnesi izmaksā dzīvojamas telpas īpašniekam vai 

dzīvojamas telpas pārvaldniekam un/vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pakalpojumu 

saistīto pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bārenim. 

12. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.   
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 



   Pielikums 
   Ādažu novada domes 2015.gada 

13.februāra saistošajiem noteikumiem 
Nr.11/2015 

Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi 

Aprēķinot dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu 

saistīto izdevumu segšanas normatīvi: 

1. Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri, kas nodrošināta visai ēkai, ne vairāk kā par 

dzīvojamās telpas kopējās platības 20 m
2
. Pabalstu aprēķina par visu platību, ja tas ir 

vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī. 

2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

darbībām, saskaņā ar noslēgtā īres vai pārvaldīšanas līguma nosacījumiem, bet ne vairāk 

kā 5,00 euro par 1 m
2
. 

3. Par gāzi - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā: 

3.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes abonentmaksu un 

izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 3 m
3
 izmaksas mēnesī; 

3.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu (ne vairāk kā 60 litri) – balona (u) iegādes izdevumu 

summa vienu reizi trijos mēnešos;  

3.3. dzīvoklī, kurā karstā ūdens sagatavošanai izmanto gāzi, papildus 3.1.apakšpunktā 

noteiktajam 3 m
3 

izmaksas mēnesī. 

4. Par elektroenerģiju - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā: 

4.1. 60 kWh izmaksas mēnesī; 

4.2. ja dzīvoklī ir stacionārā elektriskā plīts – papildus 100 kWh izmaksas mēnesī; 

4.3. dzīvoklī, kurā karstā ūdens sagatavošanai izmanto elektroenerģiju - papildus 4.1. un 

4.2.apakšpunktā noteiktajam 50 kWh izmaksas mēnesī. 

5. Par auksto ūdeni un kanalizāciju un karsto ūdeni - atbilstoši īres vai pārvaldīšanas 

izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem kvītī norādītajai summai, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu, vai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens 

skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m
3
 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 2 

m
3
 karstā ūdens izmaksas mēnesī. 

6. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī): 

6.1.  ar malku 10 m³ malkas izmaksas gadā, dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķinā viena 

mēneša izdevumos iekļauj kopējo malkas iegādes izmaksu summu; 

6.1. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, granulas, briketes) - divu tonnu izmaksas 

kalendārajā gadā dzīvojamajai telpai, dzīvokļa pabalsta aprēķinā viena mēneša 

izdevumos iekļauj kopējo cietā kurināmā veida izmaksu summu; 

6.2. ar gāzi - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par 

dzīvojamās telpas 1 m
2 

mēnesī, papildus pielikuma 3.punktā noteiktajam; 

6.3. ar elektroenerģiju - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 

euro par dzīvojamās telpas 1 m
2
 apkures periodā (sešus mēnešus gadā), papildus 

pielikuma 4.punktā noteiktajam. 

7. Par citiem pakalpojumiem, atbilstoši īres vai pārvaldīšanas izdevumu vai maksājumu par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai 



mēnesī par citiem ar obligāti veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām 

saistītajiem izdevumiem (t.sk. atkritumu apsaimniekošana, daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana, zemes nomas maksa). 

8. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas 

lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         M. Sprindžuks  



 
Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 2015.gada 13.februāra  saistošajiem noteikumiem Nr.11/2015 „Par 

pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
1.1. 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.
2
punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru 

kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.  

1.2. 2015.gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā„ 

(turpmāk – Likums), kas nosaka pašvaldības 

pienākumu pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā maksāt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu 

bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības (turpmāk – bāreņi) un atrodas bērnu aprūpes 

iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, 

kad bārenis sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu 

vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties 

uz bāreņa iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras 

bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes 

aprūpi.  

2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. pilngadīgiem bāreņiem tiek piešķirts un izmaksāts 

pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei, pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – mācību 

iestāžu audzēkņiem un dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.      

2.2. ņemot vērā, ka Likuma 25.² panta 5. punkts nosaka 

nepieciešamību  noteikt kārtību un normatīvus 

dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, saistošo noteikumu 

projekts nosaka pabalstu aprēķināšanas kārtību, kā arī 

ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu 

segšanas normatīvus. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

3.1. budžeta aprēķins veikts, pieņemot, ka dzīvokļa 

(mājokļa) pabalstu pieprasīs visi bāreņi pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes 

iestādē, audžuģimenē no pilngadības sasniegšanas līdz 

24 gadu vecumam. Pašvaldības budžetā 2015.gadā 

tam paredzēti EUR 3000, ņemot vērā, ka uz 2015.gada 



1. janvāri bāreņi skaits, kas sasnieguši pilngadību ir 3, 

bet pēc Ādažu Bāriņtiesas datiem 2015.gadā 

pilngadību sasniegs vēl 1 bārenis.                  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

4.1. nav attiecināma. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ādažu novada 

domes Sociālais dienests.  

5.2. saistošo noteikumu projekts attiecas uz bērniem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 

kuri sasnieguši pilngadību līdz 24. gadu vecumam.      
5.3. saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas darba vietas.    

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


