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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2017.gada 26.oktobris                 Nr.11/2017 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada Domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 13.§) 
 

Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.2 panta pirmo un piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas 
kārtību 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 
vecumam, kā arī izdevumu segšanas normatīvus, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
 
2. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim vai 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, jāiesniedz Skrundas novada pašvaldības aģentūrā 
„Sociālais dienests” (turpmāk SD) iesniegums par pabalsta piešķiršanu, īres vai apakšīres līgums 
un citi nepieciešamie dokumenti pabalsta saņemšanai. 

 
3. Lēmumu par dzīvokļa (mājokļa) pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību, 10 (desmit) darba 
dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas, pieņem sociālā darba speciālists. 

 

II. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 

 
4. Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir pilngadību sasniegušam bērnam, ja lēmumu par 
ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Skrundas novada bāriņtiesa. 

 
5. Ja pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības saņem šajos 
saistošajos noteikumos noteikto dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, viņš zaudē tiesības saņemt likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 1., 2. un 5.punktā paredzēto palīdzību:  

5.1.  īrēt pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu (3.panta 1.punkts); 

5.2. īrēt sociālo dzīvokli (3.panta 2.punkts);  
5.3. saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kurš tiek piešķirts, pamatojoties uz likuma “Par 
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu; 
5.4. Ja persona saņem šo dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, vienlaicīgi nevar saņemt Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 35.panta pirmā daļā un 2017.gada 26.oktobra 
Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2017 ”Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” 15.punktā noteikto dzīvokļa pabalstu. 

  
6. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības, piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:  

6.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi 
par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām); 
6.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 

(siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais 
ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par 
obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām. 

 

7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 

vecāku gādības, tiek piešķirts 100% apmērā no kopējās  maksājumu summas, bet nepārsniedzot 

50.00 euro mēnesī.   

 

8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 

vecāku gādības, tiek izmaksāts reizi mēnesī pēc pamatojumu dokumentu iesniegšanas SD, dzīvokļa 

pabalstu pārskaitot pabalsta pieprasītāja norādītajā kontā vai namu apsaimniekotājam. Pamatojumu 

dokumentus var iesniegt gan uz vietas SD, gan elektroniski.  

 

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

9. Par pieņemto lēmumu SD paziņo iesniedzējam rakstveidā, Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. 

 

10. SD  lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Skrundas novada domē, Raiņa 

ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā. 

 

11. Skrundas novada Domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 
12. Noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktā kārtībā. 
 
 
 
Skrundas novada domes priekšsēdētāja     Loreta Robežniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2017   

 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem bērniem” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.Grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”, dod pašvaldībām tiesības ar domes saistošiem 

noteikumiem noteikt kārtību kādā maksāt dzīvokļa pabalstu 

bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un 

atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no 

dienas, kad sasniegta pilngadība, līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai. Saistošie noteikumi dos iespēju bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pašam izvēlēties sev 

mājokli citā pašvaldībā un saņemt pabalstu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta piekto 

daļu un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

7.punktu. 

2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir radīt vienotu normatīvo 

regulējumu pašvaldības pabalstu piešķiršanā konkrētām 

personu kategorijām Priekules novadā.  

2.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta kārtība, 

kādā tiek piešķirti konkrēti pašvaldības pabalsti un noteikts 

šo pabalstu apmērs.  
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Uz 01.09.2017. novadā ir 1 (viens) bārenis un bez vecāku gādības 

palikuši bērni, kam pēc šāda pabalsta būtu nepieciešamība. 

2018.gadā pilngadību ir sasniegs vēl 2 (divi) bērni. Plānotais, 

maksimālais piešķiramais dzīvokļa pabalsts bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem ir 50.00 EUR mēnesī. 

Pabalsts tiks maksāts no p/a „Sociālais dienests” 2018.gada 

budžeta līdzekļiem. 

Plānojot 2018.gada budžetu, šis pabalsta veids tiks iekļauts 

kopējā p/a „Sociālais dienests” budžetā. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Iestāde, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais 

dienests”  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādē nav notikušas. 

6.2. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots Skrundas novada pašvaldības mājas lapā 

www.skrundasnovads.lv, kā arī pieejams Skrundas novada Domē 

un p/a „Sociālais dienests” . 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       Loreta Robežniece 

http://www.skrundasnovads.lv/

