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SAISTOŠO NOTEIKUMU projekts
„Par mājokļa
mā ļ pabalstiem Naukšēnu
ē novadā”
ā
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām
ī ām” 43. panta trešo daļu,
Sociālo
ā pakalpojumu un sociālās
ā ās palīdzības
palīdzī
likuma 35.panta
otro daļu, likuma „Par palīdzību
īdzību dzīvokļa
dzī ļ jautājumu
ā
risināšanā” 14.panta sesto daļu,
daļ Ministru kabineta
2020. gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi
par mājsaimniecības materiālās situācijas
sit
izvērtēšanu un
sociālās palīdzības
palī ī
saņemšanu”.
ņ
I. VISPĀRĪGIE
Ā Ī
JAUTĀJUMI
ĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
(turpmā Noteikumi) nosaka mājokļa pabalsta apmēru,
apmē pieprasīšanas,
ī
aprēķināšanas,
ēķ ā
piešķiršanas
ķiršanas un izmaksas kārtību,
kā ī
kāā arīī mājsaimniecības
ājsaimniecības, kuras ir tiesīgas
saņemt
ņ
mājokļa
ā ļa pabalstu Naukšēnu
Naukšē novada pašvaldībā.
ī ā
2. Mājokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības
ī
sociālais
ālais pabalsts, kas paredzēts
paredzē ar
mājokļa
ā ļ lietošanu saistīto
īto izdevumu daļējai segšanai mājsaimniecībām,
ā
ī ām, kuras it trūcīgās un
maznodrošinātās mājsaimniecī
ājsaimniecībās
ā un to deklarēta
ē dzīvesvieta
ī
Naukšēnu
ēnu novada pašvaldības
pašvaldī
administratīvajā teritorijā.

3. Lai saņemtu Noteikumos minēto
ē pabalstu, personai jāiesniedz
āiesniedz Sociālajam
Sociā
dienestam
(turpmāk
ā Dienests) adresēts
ēts iesniegums.
iesniegums
II. PALĪDZĪBAS
Ī Ī
SAŅEMŠANAS
ŅEMŠANAS KĀRTĪBA
KĀ Ī
UN KRITĒRIJI
Ē
4. Lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu
piešķķ
vai atteikumu piešķirt
ķ pabalstu
ķirt
pabals pieņem Dienests.
5. Mājokļa
ā ļ pabalstu piešķir
ķir un izmaksā likuma „Sociālo
ālo pakalpojumu un sociālās
sociā ā palīdzības
ī ī
likums” un Ministru
inistru kabineta 2020.
2
gada 17.decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi
"
par
mājsaimniecības
ā
ī
materiālās
ā ās situācijas
sit
izvērtēšanu un sociālās palīdzības
ī ības saņemšanu"
saņ
(turpmāk
MK noteikumi) noteiktajāā kārtībā
kā ī ā un apmērā.
ē ā kuros iekļauta
ļ
mājokļa
ā ļa pabalsta aprēķināšanas
aprēķ ā
metodika (plānots,
ā
ka stāsies
āsies spēkā
spē ā no 2021.gada 1.jūlija).
ū
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6. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI sliekšņu summu mājsaimniecībai
un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot MK noteikumu 3.pielikumā „Mājokļa pabalsta
aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas” noteiktos mājokļa
lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot formulu:
Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur
Pmaj – pabalsta apmērs;
GMI1 – garantētā minimālā ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā
GMI2 – garantētā minimālā ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā
N – pārējo personu skaits mājsaimniecībā
K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa
(nepārsniedzot 1. pielikumā noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);
I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo
ienākumu pabalsta apmēru).
7. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina ņemot vērā MK noteikumu
3 pielikuma 7. punkta nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu
rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā.
8. Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa,
izņemot, ja mājsaimniecība iesniedz ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu
izpildītāja apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.
9. Ja triju mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par mājokļa pabalsta aprēķināšanu
personai mainās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
personai ir tiesības iesniegt Dienestam ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu
apliecinošos dokumentus. Dienests veic mājokļa pabalsta pārrēķinu par iepriekšējiem trīs
mēnešiem, atbilstoši faktiskajai situācijai.

10. Mājokļa pabalstu pārskaita īres un komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā, vai izmaksā
skaidrā naudā. Ja pabalsta pieprasītājam ir dzīvokļa īres vai komunālo pakalpojumu parāds, tad
pabalstu pārskaita tikai pakalpojumu sniedzēja kontā.

11. Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei pārskaita kurināmā piegādātāja kontā, vai pret
maksājumu apliecinošu dokumentu to izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita pabalsta pieprasītāja
kontā.
III. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
13. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Naukšēnu novada pašvaldības domē.
14. Naukšēnu novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā
rajonā tiesā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15. Iesniegumus, kuri saņemti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izskata un lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, pieņem saskaņā ar Naukšēnu novada
pašvaldības domes 2015 gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2015 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Naukšēnu novadā”.
16. Šie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTS
„Par mājokļa pabalstiem Naukšēnu novadā”
1. Projekta nepieciešamības 1.1. Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus Sociālo pakalpojumu
pamatojums
un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – likums), kuri ir spēkā no
01.01.2021.
1.2. Likuma pārejas noteikumu 43. un 44. punkts noteic, ka
regulējums attiecībā uz mājokļa pabalstu stājas spēkā 01.07.2021.
1.3. Šobrīd Naukšēnu novada pašvaldībā ir spēkā 16.12.2015.
saistošie noteikumi Nr. 11/2015 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Naukšēnu novadā”.
1.4. Caurskatot saistošos noteikumus tika secināts, ka
nepieciešams izdot saistošos noteikumus par mājokļu pabalstiem.
1.5. 17.12.2020. ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 809
„Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas
un sociālās palīdzības saņemšanu” kuri nosaka mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma
pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, mājokļa
pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un
izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra
aprēķināšanai, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības
statusa noteikšanas kārtību.
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
dotajam deleģējumam pašvaldības dome nosaka maznodrošinātas
personas ienākumu līmeni, kas tiek piemērots kā kritērijs personas
vai ģimenes nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.
2.2. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas
7. punktu pašvaldībai jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām
u.c.), savukārt 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2.3. Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.
panta sestā daļa nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona,
kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās
pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt
zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.
2.4. Sakarā ar izmaiņām regulējumā par mājokļa pabalstu ir
lietderīgi izdot saistošos noteikumus “Par mājokļu pabalstiem
Naukšēnu novadā”.
2.4. Projekta ietekme uz trūcīgām un maznodrošinātām personām
būs ļoti labvēlīga.
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3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošie noteikumi ietekmēs pašvaldības budžetu.
3.2. Paredzams, ka ietekme uz pašvaldības budžetu būs būtiska
ievērojama,
ja
pieaugs
trūcīgu
un
maznodrošinātu
personu/mājsaimniecību statusa saņēmēju skaits.
3.3. Sociālās palīdzības budžets 2021. gadā varētu pieaugt vismaz
par 30 000 euro.
3.4. Precīzu kopējo noteikumu projekta ietekmi uz sociālo budžetu
noteikt nevar, jo pašreiz nav iespējams prognozēt, cik novada
iedzīvotājiem tiks piešķirts trūcīgo un maznodrošināto
mājsaimniecību statuss.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neietekmē.

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Naukšēnu novada
pašvaldības Sociālais dienests.
5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas
funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu
izpildi.
5.3. Saistošie noteikumi tiks publicēti Naukšēnu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Naukšēnu Novada Vēstis”.
5.4. Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta
Naukšēnu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.naukseni.lv
5.5. Saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Šo noteikumu projekts tika izskatīts Naukšēnu novada
pašvaldības domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejā un Finanšu komitejā.
6.2. Pēc šo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā,
tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.naukseni.lv,
nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt
priekšlikumus vai iebildumus.
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