
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.19 
Cesvainē, 2011.gada 29.septembrī 
(sēdes protokols Nr.12, 4.1.#) 
 
Grozījumi ar Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.7 
 

Par dzīvokļa pabalstu 
 

Izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un 
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. 
2. Dzīvokļa pabalsts paredzēts siltumenerģijas piegādes apmaksai un cietā kurināmā 
iegādei individuālajai apkurei. 
3. Ģimene - sociālā grupa, kuras locekļus vieno laulība vai asinsradniecība, kopēja 
sadzīve, savstarpēja palīdzība, kopīga faktiskā dzīvesvieta un kopēja saimniecība. 
 

2. Pabalsta apmērs, izmaksas kārtība  
 
4. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir 42,69 euro. 
(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)  

 
5. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā. 
6. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, persona iesniedz iesniegumu Cesvaines sociālajā 
dienestā un rēķinu par saņemto siltumenerģiju. 
7. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja (īpašnieka) vai komunālo 
pakalpojumu sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. 

 
3. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu 

 
8. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvainē vai 
Cesvaines pagastā, un kura līdzdarbojas sociālā dienesta noteiktajos pasākumos. 

 
4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 
9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona var apstrīdēt Cesvaines 
novada domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā. 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)   V.Špats 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.16 
Cesvainē, 2011.gada 14.jūlijā 
(sēdes protokols Nr. 10, 17#) 
 

Par dzīvokļa pabalstu (šī redakcija nav spēkā) 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
35.panta piekto daļu 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un 
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. 
2. Dzīvokļa pabalsts paredzēts siltumenerģijas piegādes apmaksai un cietā kurināmā 
iegādei individuālajai apkurei. 
3. Ģimene - sociālā grupa, kuras locekļus vieno laulība vai asinsradniecība, kopēja 
sadzīve, savstarpēja palīdzība, kopīga faktiskā dzīvesvieta un kopēja saimniecība. 
 

2. Pabalsta apmērs, izmaksas kārtība  
 
4. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir Ls 30. 
5. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā. 
6. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, persona iesniedz iesniegumu Cesvaines sociālajā 
dienestā un šādus dokumentus: 
6.1. izziņu par deklarēto dzīvesvietu; 
6.2. izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam; 
6.3. rēķinu par saņemto siltumenerģiju. 
7. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja (īpašnieka) vai komunālo 
pakalpojumu sniedzēja kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. 

 
3. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu 

 
8. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss un kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Cesvainē vai 
Cesvaines pagastā, un kura līdzdarbojas sociālā dienesta noteiktajos pasākumos. 

 
4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 
9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona var apstrīdēt Cesvaines 
novada domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā. 
 
Domes priekšsēdētājs      V.Špats 
 
 
 


