
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 24.septembrī                                                                                        Nr. 331 
                                                                                         prot. Nr.19, 1.§  
   
Par saistošo noteikumu  Nr. 5/2015  „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri 

palikuši bez vecāku gādības” precizēšanu 
 

Izskatot 11.08.2015. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2015 „Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” tika konstatēts, ka ir jāprecizē šo saistošo noteikumu 
tiesiskais pamatojums, svītrojot atsauci uz likuma ‘Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, un 
atsevišķi jānosaka komunālā pakalpojuma (karstā ūdens nodrošināšanai) segšanas normatīvus 
saistošo noteikumu 4.punktā. Atzinumā vērsta uzmanība uz to, ka dzīvokļa pabalstu kas minēts 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantā, piešķir ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistītu izdevumu segšanai, nevis daļējai segšanai, un dzīvokļa pabalsta apmēram jābūt 
tādam, kas varētu segt vidusmēra vienistabas dzīvokļa īres un ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistītos izdevumus 100% apmērā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. pantu un ņemot vērā sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas 21.09.2015.  atzinumu (prot. 11, 1. §), novada dome nolēma:   

1. Precizēt Ilūkstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5/2015 „Dzīvokļa pabalsts 
bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības”: 
1.1. no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likuma ‘Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu. 
1.2.  papildināt saistošo noteikumu 4.punktu ar 4.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.2.6. par karsto ūdeni – atbilstoši faktiskajam patēriņam un noteiktajam tarifam, bet ne 
vairāk kā 1 m3 mēnesī”. 

 
2. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumam par to, ka 

dzīvokļa pabalsta apmēram jābūt tādam, kas varētu segt vidusmēra vienistabas dzīvokļa īres 
un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus 100% apmērā. 

 
3. Publicēt saistošos noteikumus Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes 

Novada Vēstis”. 
 

Pielikumā: 1. Precizēti saistošie noteikumi Nr.5/2015 ‘’Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības’’ uz 3 lapām. 

2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 
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