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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28/2014 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

       18.12.2014. lēmumu Nr.449 

(protokols Nr.22, 7.punkts) 

 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos  

noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”   
  

Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 

un piekto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par 

līdzdarbību” 15.punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”  šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar vārdiem „likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto daļu”. 

 

2. Aizstāt 4.3.punktā vārdu „pabalsts” ar vārdu „pabalsti” 

 

3. Aizstāt 9.punktā vārdus „pieaugušo ēdināšanu vai izsniedzot uzturzīmes pārtikas 

iegādei” ar vārdiem „vai pieaugušo ēdināšanu”. 

 

4. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā „VI PABALSTI BĀREŅIEM UN BEZ 

VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM”. 

 

5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā: 

„20. Pabalstus piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta trešās un ceturtās 

daļas, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmās un 

piektās daļas, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 

„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 



bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

noteiktajā kārtībā.” 

 

6. 21.punktā: 

aizstāt vārdus „Ministru kabineta noteikumos” ar vārdiem „normatīvajos aktos”; 

papildināt ar 21.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„21.4. dzīvokļa pabalstu”; 

7. papildināt ar 21.1, 21.2, 21.3,  21.4, 21.5 un 21.6 punktu šādā redakcijā: 

„21.1 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku 

gādības un ir sasniedzis pilngadību, iesniedz Alūksnes novada Sociālajā dienestā 

iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, īpašumu apliecinošos dokumentus vai dzīvokļa 

(dzīvojamās telpas) īres līgumu un pievieno ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu 

dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.  

21.2 Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas 

normatīvos izdevumus, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši 21.1 punktā 

noteiktajā kārtībā iesniegtajiem ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem maksājuma 

dokumentiem. 

21.3 Dzīvokļa pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 43 EUR, bet apkures periodā (no 

oktobra līdz aprīlim) – 72 EUR. 

21.4 Aprēķinot piešķirtā dzīvokļa pabalstu, tiek noteikti sekojoši normatīvie  izdevumi: 

21.41. par dzīvojamo telpu uzturēšanu, tajā skaitā īri (ietverot obligāti veicamās 

pārvaldīšanas darbības) – 0,50 EUR par 1 m2 mēnesī: 

21.41.1. īrētai dzīvojamai telpai dzīvoklī /mājā nosakot platību ne lielāku kā 20m2; 

21.41.2. īrētai dzīvojamai telpai dzīvoklī/mājā  personai ar I vai II grupas invaliditāti - 

ne lielāku kā 36 m2;  

21.41.3 dzīvoklim nosakot platību ne lielāku kā 36 m2 ; 

21.4.2.par gāzi – 1 m3 mēnesī; 

21.43.par elektroenerģiju – 100 kWh mēnesī; 

21.44.par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi – 0,80 EUR par vienu m2 mēnesī; 

21.4.5.par auksto ūdeni un kanalizāciju – 2m3 mēnesī; 

21.4.6.par sadzīves atkritumu izvešanu – 0,80 EUR mēnesī.” 

21.5 Dzīvokļa pabalstu piešķir ne vairāk kā par trīs iepriekšējiem kalendāra mēnešiem, 

nepārsniedzot 21.4 punktā noteiktos normatīvos izdevumus. Pabalstu pārskaita 

personas bankas kontā vai pēc personas lūguma iesniegumā – pakalpojumu 

sniedzējam.” 

21.6 Alūksnes novada Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma un visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta 

piešķiršanu un izmaksas kārtību”. 

8. Svītrot 34.3punktā vārdus „piecgadīgo, sešgadīgo bērnu izglītības programmas”. 

9. Aizstāt 34.5punktā vārdus „piecgadīgo, sešgadīgo bērnu izglītības programmu”  ar 

vārdiem „un pirmsskolas izglītības iestāžu”. 

10. Aizstāt 37.punktā skaitli un vārdu „4,20 EUR” ar skaitli un vārdu „5 EUR”. 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 

 

 

 

  



 

 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta 

„Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā””  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Grozījumi saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Alūksnes novadā” nepieciešami, lai noteiktu jauna 

pabalsta - dzīvokļa pabalsta bērnam bārenim vai bez vecāku 

gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, apmēru 

un saņemšanas kārtību. 

Saistošie noteikumi paredz, ka turpmāk trūcīgo vecāku bērni līdz 

5 gadu vecumam, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, varēs 

saņem pabalstu bērna ēdināšanai izglītības iestādē. Tas arī dos 

iespēju nodrošināt bērniem pietiekamu uzturu un atbilstošu 

apmācību pirmskolas izglītības iestādēs gadījumos, ja vecāki 

dažādu iemeslu dēļ to nespēj mājās. 

 Saistošajos noteikumos palielināts pabalsta mazgāšanās 

pakalpojuma apmaksai apmērs, jo ir pieaugušas šī pakalpojuma 

izmaksas un prognozējoši tās var vēl  palielināties sakarā ar 

elektrības cenu pieaugumu 2015.gadā. 

  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

1. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 

panta pirmā daļa nosaka, ka Pašvaldība domes saistošajos 

noteikumos paredzētajā kārtībā maksā 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 personas 

iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi 

lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Šī panta otrajā daļā ir 

noteikts, kādi izdevumi, kas saistīt ar dzīvojamās telpas lietošanu, 

ir jāsedz pašvaldībai. 

Noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs 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, par pamatu 

dzīvokļa pabalsta apmēram ņemot sekojošus normatīvus, 

pieņemot, ka izīrēšanas platība īrētai dzīvojamai telpai 

dzīvoklī/mājā ir ne lielāka kā 20 m2 un dzīvoklim, ne lielāka kā 36 

m2 : 

 1.1. par dzīvojamo telpu uzturēšanu, tajā skaitā īri (ietverot 



obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – 0,50 euro par 1 m2 

mēnesī; 

1.2.par gāzi – 1 m3 mēnesī; 

1.3.par elektroenerģiju – 100 kWh mēnesī; 

1.4.par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi –0,80 euro par 

vienu m2 mēnesī; 

1.5.par auksto ūdeni un kanalizāciju – 2m3 mēnesī; 

1.6.par sadzīves atkritumu izvešanu – 0,80 euro mēnesī; 

2. Trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmskolas 

izglītības iestādi, paredzēta iespēja saņemt pabalstu bērna ēdināšanai 

izglītības iestādē. 

3. Noteikts pabalsta mazgāšanās pakalpojuma apmaksai  apmērs līdz 

5 euro par vienu mazgāšanās reizi, kas līdz šim nepārsniedza 4,20 

euro. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Prognozējamie izdevumi dzīvokļa pabalsta, pabalstam bērna 

uzturam audžuģimenē un pabalstam bērna ēdināšanai trūcīgo 

ģimeņu bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tiks 

plānoti un  iekļauti 2015.gada budžeta tāmē „Pabalsti 

maznodrošinātām un trūcīgām personām”: 

1. Dzīvokļa pabalstam papildus nepieciešams 16 330 euro gadā 

(pabalsta apmērs no 43,00 euro līdz 72,00 euro mēnesī, aptuveni 

27 personas, kurām tiesības saņemt pabalstu, iespējamo pabalstu 

saņēmēju koeficents 0,70, laika periods – viens gads). 

2. Vienas dienas ēdināšanas izmaksas apmērs trūcīgo ģimeņu 

bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi nepārsniedz 

1,60 euro dienā. Novadā ir 61 bērns vecumā no 1,5 gada līdz 5 

gadiem, aptuveni puse no tiem apmeklē pirmsskolas izglītības 

iestādi. Aptuvenās izmaksas gadā vienam bērnam varētu sastādīt 

387 euro, papildus nepieciešams 11 610 euro gadā. 

3. Pabalsta mazgāšanās pakalpojuma apmaksai palielināšanas 

ietekme uz budžetu ir minimāla, ņemot vērā nelielo pabalsta 

saņēmēju skaitu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

griezties Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā Ezera ielā 11, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, 

privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes 

novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra 



Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes 

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      A.DUKULIS 

 

 

http://www.aluksne.lv/

