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ILŪKSTES NOVADA DOME
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv

Saistošie noteikumi
Ilūkstē
2015.gada 30.jūlijā
Nr.5/2015
prot.Nr.15, 3.§
Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus,
aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk –
pabalsta pieprasītājs).
2. Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā Ilūkstes novada Sociālais dienests (turpmāk –
Dienests).

II. Dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvi un aprēķināšanas kārtība
3. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa
kopējo platību.
4. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu
izdevumu segšanai, šādā apmērā:
4.1.
izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi
par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – 0,35 euro par 1 m2 mēnesī,
nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu;
4.2.
izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie
nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām):
4.2.1. par apkuri un siltumenerģijas resursu iegādi apkures sezonas laikā (no
oktobra līdz aprīlim) – atbilstoši faktiskajām apkures un/vai siltumenerģijas
resursu iegādes izmaksām, bet ne vairāk kā 30 euro mēnesī;
4.2.2. par elektroenerģiju atbilstoši faktiskajam elektroenerģijas patēriņam un
noteiktajam patēriņam, bet ne vairāk kā 60 kWh mēnesī;
4.2.3. par auksto ūdeni un kanalizāciju – atbilstoši faktiskajam patēriņam un
noteiktajam tarifam, bet ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;
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4.2.4. par gāzi:
4.2.4.1. dzīvoklim ar centralizēto gāzes padevi - atbilstoši faktiskajām izmaksām,
bet ne vairāk kā par 1 m3 mēnesī;
4.2.4.2. dzīvoklim ar gāzes balonu– atbilstoši faktiskajām iegādes izmaksām, bet
ne vairāk kā vienu reizi sešos mēnešos ar tilpumu 50 litri vai vienu reizi
trīs mēnešos ar tilpumu 27 litri.
4.2.5. par sadzīves atkritumu izvešanu – atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet ne
vairāk kā 1,50 euro mēnesī.
5. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un televīzijas lietošanu.
6. Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī apkures sezonas laika periodā ir 60 euro,
pārējā laika periodā 30 euro.

III. Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība
7. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz Dienestā iesniegumu un dzīvokļa (mājokļa) īres, apakšīres vai
patapinājuma līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.
8. Dienests, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā izskata šo noteikumu 7.punktā
minētos dokumentus un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu
prasības.
9. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Dienests uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts
lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.
10. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Dienests veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo
pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem vai pabalsta pieprasītāja maksājumus
apliecinošiem dokumentiem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri, ne vēlāk kā 1
(viena) mēneša laikā no to saņemšanas dienas, iesniegt Dienestā pakalpojumu sniedzēju
izsniegtos rēķinus vai pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas
par iepriekšējo mēnesi, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis
iespējams.
11. Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpojuma sniedzēja izsniegtā rēķina
vai pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecinošo dokumentu saņemšanas Dienestā ar
pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu
kontu bankā.
12. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek
mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.
13. Ja Dienestam kļuvis zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo noteikumu
12.punktā minētās prasības, Dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz
informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un īres maksas
apmēru.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Dienesta pieņemto lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
un faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
var apstrīdēt Ilūkstes novada domē.
15. Ilūkstes novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību
pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
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V. Noslēguma jautājumi
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”.
17. Atcelt Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 28.maija saistošos noteikumus Nr. 2/2015
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā””.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2015
„Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības ”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 25.2 pantu 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 saistošajiem noteikumiem nosaka izdevumu
segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra
aprēķināšanas un izmaksas kārtību. Līdz ar to ir nepieciešams
izdot pašvaldības saistošos noteikumus „Dzīvokļa pabalsts
bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku
gādības”.

2. Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts

Saistošie noteikumi Nr.5/2015 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
saistošo noteikumu ietekmi uz

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu
ietekmēs samērā maz. Ņemot vērā pabalsta pieprasītāju
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pašvaldības budžetu

skaitu, nepieciešamais finansējums ir līdz 5000 euro gadā.

4. Informācija par saistošo
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo 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
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