
Viļānu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.79  

„Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku 

gādības” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 25.
2 

pantu (stājas spēkā 2015.gada 

1.janvārī), pašvaldības domei 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 gada 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 minēto nepieciešams ir nepieciešams 

izdot attiecīgus saistošus noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Jaunie saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu 

izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un 

izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un bērniem, kuri 

palikuši bez vecāku gādības no pilngadības 

sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Prognozētie ar dzīvokļa (mājokļa) pabalsta 

izmaksu saistītie izdevumi uz vienu personu: 

 īres maksa – 8,25 euro (25 m
2
 x 0,33 euro) 

mēnesī; 

 apkure – 37,50 (25 m
2 

x 1,50) mēnesī; 

 aukstajam ūdenim – 1,52 euro (2 m
3 

x 0,76) 

mēnesi; 

 kanalizācijas pakalpojumiem – 3,18 euro (2 

m
3
 x 1,59 euro) mēnesī; 

 elektroenerģija – 17,00 euro (100 kWh x 0,17 

euro) mēnesī; 

 dabasgāze – 9,75 euro (1,5 m
3
 x 6,50 euro) 

mēnesī; 

 sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 13,12 

euro (1m
3
 x 13,12 euro) mēnesī. 

 

No oktobra mēneša līdz marta mēnesim: 

 6 mēn. x 90,32 euro = 541,92 euro; 



No aprīļa mēneša līdz septembra mēnesim: 

 6 mēn. x 52,82 euro = 316,92 euro; 

Pa gadu kopā: 541,92 euro + 316,92 euro = 858,84 

euro. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Viļānu novada 

pašvaldības Sociālais dienests un Grāmatvedības un 

finanšu nodaļa.  

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas notika ar Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem, 

grāmatvedības un finanšu nodaļu, SIA „VIĻĀNU 

NAMSAIMNIEKS” un SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 

 


