
1 
 

 
 
 
 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
 

 
APSTIPRINĀTS 

Lubānas novada domes 
2014.gada 30.janvāra sēdē 

protokols Nr.1, 11.§. 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Lubānā 

2014.gada 30.janvārī            Nr.1 

 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 

31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas 

novada pašvaldības pabalstiem”” 
 

Izdoti saskaĦā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daĜas 13.punktu un trešo daĜu, 

likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 3.panta trešo daĜu un 35.panta trešo, ceturto daĜu, 

likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daĜu, 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550  

„Kārtība, kādā aprēėināms, piešėirams, izmaksājams pabalsts  
garantētā minimālā ienākumu līmeĦa nodrošināšanai un 
 slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.., 15., punktu,  

Ministru kabineta  2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi  
par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  

17.punktu, 19.4.apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra  noteikumu Nr.913 

„Noteikumu par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu 
 

 
 
Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:  

„15. DzīvokĜa pabalstu piešėir, ja ăimenes (personas) deklarētā un faktiskā 
dzīvesvieta ir Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, dzīvesvieta ir  
ăimenes (personas) īpašums vai attiecībā uz ăimenes (personas) dzīvesvietu ir 
nodibinātas īres, valdījuma vai patapinājuma tiesības..” 
 
2. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 
„18. Noteikumu 15. punktā minēto tiesību apliecināšanai ăimene (persona) 
sociālajā dienestā iesniedz atbilstošus dokumentus, izĦemot, ja tiesību apliecinošus 
dokumentus izdevusi vai var izdot pašvaldība vai tās iestāde, kā arī, ja šādi 
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dokumenti, tai skaitā informācija par tiesību esamību atrodas pašvaldības vai tās 
iestādes rīcībā.” 
 

       PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem noteikumiem Nr.1 ”Grozījumi 31.10.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaĜas 
Norādāmā informācija 

1.Nepieciešamības 
pamatojums 

Spēkā esošā saistošo noteikumu „Par Lubānas novada 
pašvaldības pabalstiem” redakcija paredz, ka sociālā pabalsta 
veidu – dzīvokĜa pabalsts, var saĦemt trūcīgas, 
maznodrošinātas Lubānas novada pašvaldībā deklarētas 
ăimenes (personas), kurām dzīvoklis vai māja ir īpašumā vai 
noslēgts, īres vai patapinājuma līgums. Vairākas ăimenes 
(personas), kuras ir trūcīgas vai maznodrošinātas un ir 
deklarētas Lubānas novada administratīvajā teritorijā nevar 
saĦemt dzīvokĜa pabalstu, jo finansiāli nevar atĜauties sakārtot 
juridiskos jautājums, piemēram, iegūt mantojuma apliecību, 
sagatavot nostiprinājuma lūgumu utml., lai savas 
īpašumtiesības reăistrētu zemesgrāmatā un iegūtu 
zemesgrāmatas apliecību. Līdz īpašuma tiesību reăistrēšanai 
zemesgrāmatā, personām ir šā nekustamā īpašuma valdījuma 
tiesības. Finanšu trūkums, lai nokārtotu juridiskos jautājumus 
attiecībā uz savu tiesiski izmantoto dzīvesvietu, nevar būt 
pamats, lai atteiktu dzīvokĜa pabalstu. Saistošo noteikumu 
normās ir jāpaplašina (precīzi neuzskaitot tieši kādi dokumenti 
ir nepieciešami) īpašuma tiesiskas izmantošanas dokumentālā 
pierādīšana.  

2. Īss satura izklāsts 

 

1. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:  

„15. DzīvokĜa pabalstu piešėir, ja ăimenes (personas) deklarētā 
un faktiskā dzīvesvieta ir Lubānas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, dzīvesvieta ir  ăimenes (personas) 
īpašums vai attiecībā uz ăimenes (personas) dzīvesvietu ir 
nodibinātas īres, valdījuma vai patapinājuma tiesības.” 
3. „Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 
„18. Noteikumu 15. punktā minēto tiesību apliecināšanai ăimene 
(persona) sociālajā dienestā iesniedz atbilstošus dokumentus, 
izĦemot, ja tiesību apliecinošus dokumentus izdevusi vai var izdot 
pašvaldība vai tās iestāde, kā arī, ja šādi dokumenti, tai skaitā 
informācija par tiesību esamību atrodas pašvaldības vai tās 
iestādes rīcībā.” 

 

3. Informācija par 
plānoto ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 3.1. Veikto grozījumu ietekme uz budžetu maznozīmīga. 
 3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci. 
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4. Informācija par 
plānoto ietekmi uz 
uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1.nav ietekmes 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1.pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var 
griezties Lubānas novada Sociālajā dienestā; 

5.2.līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas; 
6.2.saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts 

Lubānas novada mājas lapā – www.lubana.lv 

 
         
Lubānas novada                                                    Tālis Salenieks 

    domes priekšsēdētājs    
 


