DZĪVOKĻA PABALSTA 1 PIEŠĶIRAMAIS APMĒRS
SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDES IZDEVUMU APMAKSAI APKURES UN KARSTĀ ŪDENS 2 PIEGĀDES NODROŠINĀŠANAI ATBILSTOŠI
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES 08.12.2016. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.47 "DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE
PABALSTI"
Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu
apmaksai apkures nodrošināšanai ģimenēm
(personai) ar vai bez bērniem, kuru ienākums un
materiālais stāvoklis atbilst TĢS vai MĢS
Aizgādībā TĢS pabalsta
apmērs
vai
aprūpē:

Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai pensijas
vecuma personām un personām ar invaliditāti
Ienākumu līmenis

MĢS pabalsta
apmērs

nav bērnu
–

46,00 euro apmērā 20,00 euro apmērā
mēnesī;
mēnesī;

ir viens
bērns –

49,00 euro apmērā 43,00 euro apmērā
mēnesī;
mēnesī

ir divi
bērni

58,00 euro apmērā 53,00 euro apmērā
mēnesī;
mēnesī;

trīs vai
vairāk
bērnu –

29,00 euro apmērā
mēnesī par katru
bērnu, bet ne
vairāk par 129,00
euro mēnesī

25,00 euro apmērā
mēnesī par katru
bērnu, bet ne vairāk
par
125,00 euro mēnesī;

Apzīmējumi:
TĢS -Trūcīgas ģimenes (personas) statuss
MĢS – Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs

MĢS un visi pilngadīgie ģimenes
locekļi ir pensijas vecuma
personas un/vai personas ar
invaliditāti

MĢS, atsevišķi dzīvojošai
personai ar invaliditāti vai
atsevišķi dzīvojošai pensijas
vecuma personai

nepārsniedz
255,00 euro mēnesī

46,00 euro apmērā mēnesī;

ir no 255,01 līdz
315,00 euro mēnesī

35,00 euro apmērā mēnesī;

ir no 315,01 līdz
334,00 euro mēnesī

30,00 euro apmērā mēnesī.
persona ir vientuļa 3

nepārsniedz
375,00 euro mēnesī

35,00 euro apmērā mēnesī;

ir no 375,01 līdz
485,00 euro mēnesī

29,00 euro apmērā mēnesī;

pārsniedz 315,00 euro
mēnesī

Ps = 30 – (Ie – 315), kur
Ps – samazināta pabalsta apmērs;
Ie – vidējie ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā.

Saskaņā ar SN nr.47 26.punkts: “Dzīvokļa pabalstu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā
pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu
segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru.”
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SN Nr.47 33.punkts:“33. Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 32. un 34. punktā minētajām personām (ģimenēm) ir tiesības saņemt 20,00 EURO APMĒRĀ
KALENDĀRAJĀ GADĀ.”
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SN Nr.47 2.12.apakšpunkts: “2.12. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku”

