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Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 
 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma "Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" 25.2 panta piekto 
daļu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un 
izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas 
normatīvus bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, kad bērns 
sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. 
 

2. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas Daugavpils  
novada bāriņtiesas (Kalkūnes bāriņtiesa, Līksnas bāriņtiesa, Naujenes bāriņtiesa, 
Skrudalienas bāriņtiesa vai Višķu bāriņtiesa) piešķir un izmaksā Daugavpils novada 
Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests). 

 
II. Dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība  

 



3. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bērns, kurš 
palicis bez vecāku gādības (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) Sociālajā dienestā uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz: 
3.1. iesniegumu; 
3.2. īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas 
gadījumā pabalsta pieprasītājs iesniedz grozījumus vai jaunu īres līgumu; 
3.3. līdz katra mēneša 20.datumam izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu (īres 
maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) un 
izdevumus 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, apliecinošus dokumentus. 

 
4. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts 

dzīvokļa pabalsts, nedzīvo. 
 

5. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt dzīvokļa pabalstu, Sociālais dienests pieņem 
lēmumu par atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un 
lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

 
6. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Daugavpils novada domē. Daugavpils novada 

domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
 

III. Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtība 
 

7. Dzīvokļa pabalsta apmēru mēnesī aprēķina, pamatojoties uz noteikumu 3.3.apakšpunktā 
minētajiem dokumentiem, nepārsniedzot noteikumu 8.punktā noteiktos ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus. 

 
8. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumi par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mēnesī nevar pārsniegt šādus 
normatīvus: 
8.1. īres maksa un citi nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām – 0,40 euro par 1 m2, bet nepārsniedzot 30 m2; 
8.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – 0,70 euro par 1 m2, bet nepārsniedzot 30 m2; 
8.3. elektroenerģija – 50 kWh, ja tiek izmantota elektriskā plīts papildus 50 kWh; 
8.4. propāna gāzes balons - ne vairāk kā 2,00 euro; 
8.5. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,50 euro; 
8.6. ūdens un kanalizācija – 1,50 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3; 
8.7. siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim – 3,50 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 
1 m3; 
8.8. cietā kurināmā iegādei – 100,00 euro apkures sezonā. 

 
9. Dzīvokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei, katru mēnesi izmaksā 

dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam. 

 



10. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam apkures sezonā 
(no novembra līdz aprīlim) katru mēnesi vai vienu reizi kalendārā gadā pēc pabalsta 
pieprasītāja izvēles. 

 
 
11. Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos 

dokumentus Sociālajā dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to savlaicīgi ir 
jāpaziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā Sociālais dienests dzīvokļa pabalstu 
izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata. 

 
12. Ja pabalsta pieprasītājs noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā 

dienestā nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, dzīvokļa pabalstu par 
attiecīgo mēnesi neizmaksā.  

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Daugavpils novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Daugavpils novada vēstis” un izliekami 
Daugavpils novada domes un pagastu pārvalžu ēkās. 

 
 

 

 
 

 

 


