
 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2014/17“Par dzīvokļa 

(mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bez vecāku 

gādības palikušam bērnam” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” Pārejas 

noteikumu 14.punktā noteikts, ka ar 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā 

šā likuma 25.
2
 pants, ar kuru tiks ieviests jauns pabalsta veids – 

dzīvokļa pabalsts bērnam bāreni un bērnam, kurš palicis bez vecāku 

gādības no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu 

vecumam. Minētajā likuma pantā ir noteikts, ka pašvaldība domes 

saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā šo dzīvokļa 

(mājokļa) pabalstu. Līdz ar to pašvaldībām ir nepieciešams izdot 

pašvaldības saistošos noteikumus, ietverot tajos tiesību normas par 

dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas 

kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu 

segšanas normatīviem. 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2014/17 

“Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam 

bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam” (turpmāk tekstā – 

saistošie noteikumi) projekts izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.
2 

panta pirmo un piekto 

daļu. 

Jaunā tiesiskā regulējuma būtība ir tāda, ka tas dos iespēju 

pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 

bez vecāku gādības izvēlēties sev mājokli (īrēt) jebkurā Latvijas 

administratīvajā teritorijā un saņemt pabalstu vai arī izvēlēties 

saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

prioritārā kārtībā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru - 

45 euro, tā pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes 

iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa un audžuģimenēm, no dienas, 

kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam, kā arī 

izdevumu segšanas normatīvus, lēmuma apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Budžeta izdevumu aprēķins veikts, pieņemot, ka dzīvokļa 

(mājokļa) pabalstu pieprasīs visi bērni bāreņi un bez vecāku gādības 

palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes 

iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no pilngadības sasniegšanas 

līdz 24 gadu vecumam (tas ir, 14 bērni), par kuriem 2015.gadā 

lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Kuldīgas novada 

(pagasta vai pilsētas) bāriņtiesa, un, ka dzīvokļa (mājokļa) pabalsts 

tiks piešķirts 45,- eiro mēnesī.  

Budžeta izdevumi 2015.gadā sastādīs apmēram 45360  euro (14 

bērni gadā x 540 (45 euro pabalsts x 12 mēneši) = 7560 euro; 7560 

euro x 6 gadi = 45360 euro). 



4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 

netiks paplašinātas. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 
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