
 
 
 
 
 
 
 

 
Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2015.gada 24.aprīlī  
                                                                                                                                       

Nr.1/2015 
                                                                                                                           prot.Nr.9, 1.§ 

 
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.4 /2013 
 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā”  

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
 likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.  un 25.2 pantu,  

likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta 5.daļu  
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 
„Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1.  papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar likuma „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 pantu”; 
          1.2. papildināt 2.punktu ar 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.8. bērns bārenis - 
bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem, ja lēmumu par 
ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ilūkstes novada bāriņtiesa”; 
          1.3. papildināt 2.punktu ar 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā: „2.9. bez vecāku 
gādības palicis bērns - bērns, kura vecāki atrodas bezvēsts prombūtnē, nav zināmi vai 
ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt vecāku varu vai kura vecākiem pārtrauktas vai atņemtas 
aizgādības tiesības, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ilūkstes novada 
bāriņtiesa”; 
          1.4. papildināt 3.punktu ar 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „3.5. pilngadību 
sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”; 

1.5. papildināt 7.punktu ar 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā: “7.5. šo noteikumu 3.5. 
punktā minētajām personām 40 euro ”; 

1.6. izteikt 8.punktu  jaunā redakcijā:  
„8. Dzīvokļa pabalstu piešķir: 
8.1. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. apakšpunktos minētajām personām vienu reizi gadā; 
8.2. 3.5.apakšpunktā minētajām personām vienu reizi mēnesī”. 

 
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteikto kārtību. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                    Stefans Rāzna 

 



                                                                 
Paskaidrojuma raksts 

Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem  Nr.1/2015 
‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013  

„Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā”’’ 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā" 25.2 pantu (stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī) 
pašvaldībai ir pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam 
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un 
atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, 
pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, 
kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes 
aprūpi. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā" 25.2 panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar 
domes saistošajiem noteikumiem nosaka izdevumu 
segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra 
aprēķināšanas un izmaksas kārtību. Līdz ar to ir 
nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības 31.01.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu 
Ilūkstes novada pašvaldībā”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalsta 
pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi 
pieņēmusi Ilūkstes novada bāriņtiesa, no pilngadības 
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Prognozētais vidējais maksājuma apmērs dzīvojamo telpu 
lietošanā, pamatojoties uz SIA „Ornaments” 18.03.2015. 
vēstuli Nr. 9.-1.3./30, ir vasarā 20 euro un apkures sezonā 
60 euro. Maksājuma apmēra summā ir ietverta vidēja 
izmēra (50m2) labiekārtota vienistabas dzīvokļa ar ērtībām 
īres maksa, vidējā apkures maksa, ūdens 2 m3 un 
kanalizācijas maksa, maksa par atkritumu izvešanu, 
elektrība kopējā kāpņu telpā daudzdzīvokļu mājā. Vidējais 
maksājums gada laikā ir 40 euro mēnesī. 
40 euro x 11 cilvēki x 12 mēneši = 5280 euro gadā. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ilūkstes novada Sociālais 
dienests 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas notika ar SIA „Ornaments” speciālistiem, 
sociālā darba speciālistiem. 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


