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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 29. jūnijā                                                 Nr. 373 

                         (protokols Nr.9, 51.§.) 

 

Par Smiltenes novada domes 2021. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 9/21 “Grozījumi 

Smiltenes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/19 “Par 

palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas Smiltenes novadā””  precizēšanu 

 

2021.gada 26. maijā Smiltenes novada dome izdeva (lēmums Nr.312.; sēdes protokols 

Nr.8, 50.§) saistošos noteikumus Nr.9/21 ““Grozījumi Smiltenes novada domes 2019. gada 30. 

oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/19 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā”” (turpmāk – saistošie 

noteikumi).  

2021.gada 19. jūnijā Smiltenes novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas rakstu Nr. 1-18/5948 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9/21”, kurā tā 

norāda, ka  savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Smiltenes novada domes 2021. gada 26. 

maija saistošos noteikumus Nr. 9/21 un ir pieņēmusi tos zināšanai, neizsakot iebildumus 

(pozitīvs atzinums). Vienlaikus ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu Nr. 9/21 izdošanas 

tiesisko pamatojumu un noteikt, ka saistošo noteikumu 7. punkts stājās spēkā 2021. gada 1. 

jūlijā (vienlaicīgi ar tiesisko regulējumu mājokļa pabalsta piešķiršanas jomā). 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas 

atzinumam, tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos 

noteikumus.  

Izvērtējot ministrijas ieteiktos precizējumus, dome konstatē, ka ministrijai nosūtītajā 

saistošo noteikumu redakcijā saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums 

pārrakstīšanās dēļ ir norādīts nekorekti, līdz ar to tas attiecīgi precizējams veicot redakcionālus 

labojumus, bet attiecībā uz norādi, ka saistošajos noteikumos būtu norādāms, ka to 7. punkts 

stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā (vienlaicīgi ar tiesisko regulējumu mājokļa pabalsta 

piešķiršanas jomā), precizējuma izdarīšanai nav racionāla un lietderīgi pamatojama un to nav 

nepieciešams izdarīt, jo ievērojot, ka atbilstoši Smiltenes novada domes 2018. gada 26. 

septembra saistošo noteikumu Nr. 6/18 “Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” 2. punktam, Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vieta ir oficiālais izdevums "Latvijas Vēstnesis", saistošo noteikumu publicēšana varētu notikt 

ātrākais 30.06.2021. Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta sesto daļu, kas noteic, ka 

saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas šā panta piektajā daļā 

noteiktajā kārtībā, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš, tad saistošie noteikumi 

stātos spēkā 01.07.2021., savukārt, ja publikācija “Latvijas Vēstnesī” notiktu 01.07.2021. vai 

vēlāk, tad šādai norādei nav jēgas, jo no 01.07.2021. stājas spēkā grozījumi augstāka spēka 

tiesību normās, un tieši - likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".  

https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana


Ņemot vērā norādīto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta trešo, ceturto un piekto daļu, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, 

Vairis Tralla, Vilnis Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - nav,   

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Precizēt Smiltenes novada domes 2021. gada 26. maija saistošos noteikumus Nr. 9/21  

“Grozījumi Smiltenes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

15/19 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības 

sasniegšanas Smiltenes novadā”” un izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko 

pamatojumu šādā redakcijā “Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par 

sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 

27., 30., 31. un 31.1 punktu”. 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.9/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3. Saistošos noteikumus Nr. 9/21 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 

un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.9/21 publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            E.Avotiņš 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē 

2021. gada 26. maijā                                                                                                            Nr. 9/21 

 
Apstiprināti 

ar Smiltenes novada domes  

2021. gada 26. maija lēmumu Nr. 312  

(protokols Nr.8, 50.§.) 

 

Precizēti  

ar Smiltenes novada domes  

2021. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 373  

(protokols Nr.9, 51.§.) 

 

 

Grozījumi Smiltenes novada domes 2019. gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

15/19 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā 
  

Izdoti saskaņā ar likuma 

"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

25.2 panta pirmo un piekto daļu, 

likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra 

noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 

27., 30., 31. un 31.1 punktu 
 

Izdarīt Smiltenes novada domes 2019. gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/19 

“Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 

Smiltenes novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“3.6. mājokļa pabalsts;” 

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:  

"7. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 250 euro. Personām ar 

invaliditāti kopš bērnības pabalsta apmērs ir 327 euro." 

3. Svītrot 8. un 9. punktu. 

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:  

“10. Pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro". 

5. Svītrot 11.punktu. 

6. Aizstāt 12. punktā skaitli "150" ar skaitli "163". 

https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p25.2
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p30
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p31
https://likumi.lv/ta/id/121592-noteikumi-par-socialajam-garantijam-barenim-un-bez-vecaku-gadibas-palikusajam-bernam-kurs-ir-arpusgimenes-aprupe-ka-ari-pec-arp...#p31.1


7. Izteikt VII.nodaļu šādā redakcijā: 

 

VII. Mājokļa pabalsts 

18. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, bārenis papildus 5. punktā minētajam iesniegumam 

iesniedz: 

18.1. dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, 

kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa), pansijas vai īslaicīgas 

uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma 

saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu); 

18.2. iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu un 

pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošu 

dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus; 

18.3. ja tiek grozīts vai izbeigts 18.1. apakšpunktā minētais līgums, bārenis 

Smiltenes Sociālajā dienestā iesniedz līguma grozījumu kopiju (uzrādot 

oriģinālu) vai jauna līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). 

19. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 18. punktā minētos 

dokumentus, bet nepārsniedzot Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra 

noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā noteiktās mājokļa 

pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas. 

20. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts uz trijiem kalendāra mēnešiem, ņemot par 

pamatu mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju normas, 

bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Mājokļa pabalsta apmērs cietā kurināmā 

iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā. 

21. Ja mājokli kopā ar bāreni lieto citas personas, mājokļa pabalsta aprēķinā tiek 

iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā 

mājoklī, nepārsniedzot normatīvajos tiesību aktos noteiktās mājokļa pabalsta 

aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju normas.”. 

8. Svītrot 22.,23.,24. un 25. punktu. 
 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                         E.Avotiņš 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Smiltenē 
 

https://likumi.lv/ta/id/312057#_blank
https://likumi.lv/ta/id/312057#_blank


2021.gada 26.maijā 

Paskaidrojuma raksts 

Smiltenes novada domes 2021.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 9/21 

"Grozījumi Smiltenes novada domes 2019. gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

15/19 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā” 

 
Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 

15. novembra noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr. 857), kas noteic bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc 

pilngadības sasniegšanas (turpmāk - bārenis) no pašvaldības budžeta 

izmaksājamo sociālo garantiju apmēru. Grozījumi MK noteikumu Nr.857 27., 

30., 31. un 31.1 punktā noteic sociālās garantijas minimālos apmērus bārenim 

un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ko 

nodrošina pašvaldība,  proti -  pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, 

vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts 

ikmēneša izdevumiem bārenim - sekmīgam mācību iestādes audzēknim. 

Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 250 euro, personām ar 

invaliditāti no bērnības - 327 euro; pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs ir 

165 euro, personām ar invaliditāti no bērnības 165 euro mēnesī. Pabalsta 

sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro. 

Bez tam, atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu 

Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 

sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumam, ir mainīta mājokļa pabalsta 

piešķiršanas kārtība, nosakot, mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās 

izdevumu pozīciju minimālās normas.  

Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.114/17 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā” 

ir nepieciešami, lai noteikto sociālo garantiju apmēru atbilstoši augstākstāvoša 

normatīva aktā noteiktajam.  

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz grozīt 3.6. apakšpunktu dzīvokļa pabalstu 

pārsaucot par mājokļa pabalstu, noteikts, ka vienreizēja pabalsta patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai apmērs ir 250 euro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 

pabalsta apmērs ir 327 euro, pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei apmērs ir 820,05 euro, pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš 

mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs ir 163,00 euro, noteikta jauna kārtība 

mājokļa pabalsts aprēķināšanai un izmaksai atbilstoši Ministru kabineta 2020. 

gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības 

materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā 

noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju 

minimālajām normām.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumi tiks īstenoti Sociālajam dienestam kārtējam kalendārajam gadam 

piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

Nav ietekmes 

https://m.likumi.lv/ta/id/304878-par-socialas-palidzibas-pabalstiem-smiltenes-novada


(uzņēmējdarbības 

vidi) pašvaldības 

teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada 

domes Sociālais dienests", Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā. 

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, 

kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. 

Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties 

Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas 

izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis", izlikta redzamā vietā Smiltenes 

novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs un publicēti pašvaldības mājaslapā 

internetā www.smiltene.lv.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                      E.Avotiņš 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


