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29.12.2009. saistošie noteikumi Nr.12 “Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību 

Daugavpils novada pašvaldībā” (ar 11.02.2010. precizējumiem, lēmums Nr.182) 
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 29.12.2010. saistošie noteikumi Nr. 25 (“Latgales Laiks”, 22.02.2011.) [stājas 
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 27.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 26 (ar 28.02.2013. precizējumiem, lēmums 

Nr.199) (“Daugavpils novada vēstis”, 28.02.2013.) [stājas spēkā 01.03.2013.] 

 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr.22  („Daugavpils novada vēstis”, 19.12.2013.) 

[stājas spēkā 01.01.2014.] 
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Aktuālā redakcija 

 

2009.gada 29.decembrī   Saistošie noteikumi Nr.12   

Daugavpilī     (protokols Nr. 18., 112.&, lēmums Nr.1762)  

  

              Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35.panta piekto daļu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 6.panta 

otro daļu un 25.panta pirmo daļu  

(Ar precizējumu, kas izdarīts ar 11.02.2010.  

lēmumu Nr.182, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, 

stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

 

Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību  

Daugavpils novada pašvaldībā 
  

 

Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, 

kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. 

http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/01.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/02.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/04.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/06.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/07.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/08.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/DND_lemumi/2014/saist/DzPab/10.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/03.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/05.pdf
http://www.dnd.lv/UserFiles/file/DND_lemumi/2013/saist/pir/09.pdf


 

2. Noteikumos ir lietoti termini: 

Sociālais dienests – Daugavpils novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz 

sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem; 

Bērns - šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadiem vai līdz 21 gadam, ja viņš 

turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā. 

Daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aizbildnībā atrodas trīs vai vairāk bērnu. 

Vientuļa persona - šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā 

noteikto likumīgo apgādnieku. 

Pagasta pārvalde – Daugavpils novada pašvaldības iestādes - Ambeļu pagasta 

pārvalde, Biķernieku pagasta pārvalde, Demenes pagasta pārvalde, Dubnas pagasta 

pārvalde, Kalkūnes pagasta pārvalde, Kalupes pagasta pārvalde, Laucesas pagasta 

pārvalde, Līksnas pagasta pārvalde, Maļinovas pagasta pārvalde, Medumu pagasta 

pārvalde, Naujenes pagasta pārvalde, Salienas pagasta pārvalde, Skrudalienas pagasta 

pārvalde, Sventes pagasta pārvalde, Tabores pagasta pārvalde, Vaboles pagasta pārvalde, 

Vecsalienas pagasta pārvalde, Višķu pagasta pārvalde. 

 

3. Dzīvokļa pabalsts ietver sevī pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai un 

pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei. 

  

4. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja vai komunālo pakalpojumu 

sniedzēja kontā, vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. Pabalstu kurināmā 

iegādei drīkst izmaksāt klientam mantiskā veidā. 

 

 

Tiesības uz siltumenerģijas piegādes pabalstu un 

individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei 
  

5. Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu un individuālās apkures 

pabalstu kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils novada iedzīvotāju kategorijām, kuras 

savu pamatdzīves vietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Daugavpils novadā: 

 

5.1. vientuļiem pirmās, otrās un trešās grupas invalīdiem, kuri saņem invaliditātes 

pensiju un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 213,43 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2010. saistošajiem noteikumiem  Nr. 25, 

stājas spēkā 23.02.2011., ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, stājas spēkā 

01.01.2014.) 

 

5.2. vientuļiem pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri dzīvo divatā un kuriem nav 

Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu 

nomaksas nepārsniedz kopā 355,72 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, 

stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

5.3. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu 

nomaksas nepārsniedz 213,43 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, 

stājas spēkā 01.01.2014.) 



 

5.4. vientuļām, nestrādājošām politiski represētām personām pensijas vecumā un 

Otrā Pasaules kara dalībniekiem, kurām ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas 

nepārsniedz  256,12 euro; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, 

stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

5.5. daudzbērnu ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un kurās 

darbaspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos; 

 

5.6 ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes 

statuss un kurās darbaspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos; 

 

5.7. bērnam bārenim, kas sasniedzis pilngadību beidzoties ārpusģimenes aprūpei, 

bet kurš nepārtraukti turpina mācības vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības 

iestādē, sekmīgi apgūstot izglītības programmu un nav stājies laulībā; 

 

5.8. sociālā dzīvokļa īrniekiem, kuri noslēguši sociālā dzīvokļa īres līgumu; 

 

5.9. vientuļiem pensionāriem pēc 80 gadiem; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem  Nr.26, 

stājas spēkā 01.03.2013.) 

 

5.10. vientuļiem pirmās, otrās grupas invalīdiem un vientuļiem nestrādājošiem 

pensionāriem, kuri dzīvo divatā un, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo 

apgādnieku, un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz kopā 355,72 

euro. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem  Nr.26, 

stājas spēkā 01.03.2013., ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, stājas spēkā 

01.01.2014.) 

 

 

Siltumenerģijas piegādes pabalsta un 

individuālās apkures pabalsta cietā kurināmā iegādei apmēri 

 

6. Siltumenerģijas piegādes pabalsts un individuālās apkures pabalsts cietā 

kurināmā iegādei 85,37 euro apmērā apkures sezonā tiek izmaksāts šo noteikumu 5.1., 

5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8.,5.9. un 5.10. apakšpunktā minētajām personām šādā kārtībā: 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem  Nr.26, 

stājas spēkā 01.03.2013., ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, stājas spēkā 

01.01.2014.) 

 

6.1.cietā kurināmā iegādei pabalsts tiek izmaksāts 1 reizi apkures sezonā; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem  Nr.26, 

stājas spēkā 01.03.2013.) 

 

6.2. siltumenerģijas piegādes pabalstu izmaksā ik mēnesi 14,23 euro apmērā 

apkures sezonas periodā.   



(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem  Nr.26, 

stājas spēkā 01.03.2013., ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, stājas spēkā 

01.01.2014.) 

 

7.  Siltumenerģijas piegādes pabalsts un  individuālās apkures pabalsta cietā 

kurināmā iegādei 113,83 euro apmērā apkures sezonā tiek izmaksāts šo noteikumu 5.5. 

apakšpunktā minētajām ģimenēm. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, 

stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

8. Pabalsts sociālā dzīvokļa siltumenerģijas izdevumu segšanai tiek noteikts         

0,57 euro par vienu m
2
 un cietā kurināmā iegādei 85,37 euro apkures sezonā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 22, 

stājas spēkā 01.01.2014.) 

 

9.Viena un tā pati persona (ģimene), kas atbilst divām vai vairākām šo noteikumu 

5.1.–5.10.apakšpunktos noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt 

pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.12.2012. saistošajiem noteikumiem  Nr.26, 

stājas spēkā 01.03.2013.) 

 

 

Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtība 

 

10. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis 

attiecīgās Daugavpils novada pagasta pārvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:  

 

10.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (izmaksāt 

skaidrā naudā vai pārskaitīt pakalpojumu sniedzējam, vai izsniegt mantiskā veidā); 

 

10.2. iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu; 

 

10.3. iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas apliecina personas, viņas 

laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopējie izdevumi par 

uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.  

 

10.4. izziņa par pensijas apmēru; 

 

10.5. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte; 

 

10.6. izziņu no mācību iestādes, ja bērns bārenis pēc 18 gadiem turpina iegūt 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītības mācību iestādes dienas nodaļā; 

 

10.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu izziņu par personu 

ienākumiem pēdējos 3 mēnešos.  

(Ar precizējumu, kas izdarīts ar 11.02.2010. lēmumu Nr.182) 

 



11. Daugavpils novada Sociālais dienests  ir tiesīgs pieprasīt no personas papildu 

informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu. 

 

12. Pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentus attiecīgajā Daugavpils novada 

pagasta pārvaldē, kuras sociālā darba speciālists izskata iesniegtos dokumentus, sagatavo 

lēmuma projektu un iesniedz Sociālajā dienestā. 

 

13. Daugavpils novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta 

piešķiršanu vai atteikumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas 

kārtību. Rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. 

 

14. Sociālais dienests iesniedz lēmuma kopiju attiecīgās Daugavpils novada 

pagasta pārvaldes grāmatvedībā, kas veic piešķirtā pabalsta pārskaitīšanu pakalpojumu 

sniedzējam vai izmaksu par cietā kurināmā iegādi. 

 

 

Dzīvokļa pabalsta izmaksas izbeigšana 

 

15. Dzīvokļa pabalsts netiek izmaksāts, ja: 

 

15.1. ir iestājusies pabalsta pieprasītāja nāve; 

 

15.2. pabalsta pieprasītājs tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 

 

15.3. pabalsta pieprasītājs ir noslēdzis uzturlīgumu; 

 

15.4. pabalsta pieprasītājs pret atlīdzību atsavinājis savu privātīpašumu 

(dāvinājums, pirkuma-pārdevuma līgums, u.tml.) trešajai personai, taču pabalsta 

pieprasītājam saglabājas īres tiesības uz dzīvojamo platību atsavinātajā īpašumā vai 

viņam tur ir deklarēta dzīves vieta; 

 

15.5. pabalsta pieprasītājs izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā 

vai ārzemēs; 

 

15.6. pabalsta pieprasītājs vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā neveic 

noteiktos līdzdarbības pienākumus; 

 

15.7. pabalsta pieprasītāja ģimene iegādājas otru vai vairākus dzīvošanai derīgus 

nekustamos īpašumus; 

 

15.8. pabalsts netiek piešķirts personām, kas nav maksājušas par sociālā dzīvokļa 

īri un komunālajiem pakalpojumiem vairāk par trim mēnešiem, izņemot ilgstošas 

slimības dēļ vai citu attaisnojošu apstākļu dēļ. 

 

 

 

 

 



Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

 

16. Ja dzīvokļa pabalsta pieprasītājs nav apmierināts ar Daugavpils novada Sociālā 

dienesta lēmumu, tas ir tiesīgs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas to apstrīdēt 

Daugavpils novada domē. 

 

17. Daugavpils novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā. 

(Ar precizējumu, kas izdarīts ar 11.02.2010. lēmumu Nr.182) 

 

 

Noslēguma jautājumi 

 

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā 

„Latgales Laiks”. 

 

19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē šādi saistošie 

noteikumi: 

 

19.1. Demenes pagasta padomes 23.12.2008. saistošie noteikumi Nr.9 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Demenes pašvaldībā”; 

 

19.2. Kalkūnes pagasta padomes 25.02.2009. saistošie noteikumi Nr.3 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Kalkūnes pašvaldībā”; 

 

19.3. Kalupes pagasta padomes 26.11.2008. saistošie noteikumi Nr.6 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Kalupes pašvaldībā”; 

 

19.4. Kalupes pagasta padomes 29.04.2009. saistošie noteikumi Nr. 6 „Par 

grozījumiem un papildinājumiem 26.11.2008. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par dzīvokļa 

pabalsta izmaksas kārtību Kalupes pašvaldībā””; 

 

19.5. Laucesas pagasta padomes 19.12.2008. saistošie noteikumi Nr.15 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils rajona Laucesas pagastā”; 

 

19.6. Nīcgales pagasta padomes 30.01.2009. saistošie noteikumi Nr.3 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Nīcgales pagasta padomē”; 

 

19.7. Skrudalienas pagasta padomes 30.12.2008. saistošie noteikumi Nr.9 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Skrudalienas pagasta teritorijā”;  

 

19.8. Skrudalienas pagasta padomes 31.03.2009. saistošie noteikumi Nr.3 

„Grozījumi Skrudalienas pagasta padomes 30.12.2008. saistošajos noteikumos Nr.9 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Skrudalienas pagasta teritorijā””; 

 

19.9. Sventes pagasta padomes 25.11.2008. saistošie noteikumi Nr.12 „Par 

dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību”. 


