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Labklājības ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Kārtība, kādā valsts piešķir pašvaldībām 
mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu 
nodrošināšanai” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts piešķir pašvaldībām 
mērķdotāciju dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai”, jo ir šādi iebildumi: 

Šis noteikumu projekts pārkāpj likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.1 pantu „Valsts piedalīšanās dzīvokļa pabalsta 
finansiālajā nodrošināšanā”: 

„(1) No 2014. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 31. decembrim valsts 
piešķir mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 
atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajiem līdzekļiem. 
Mērķdotācija pašvaldībām tiek piešķirta, veicot līdzmaksājumu par tās 
faktiskajiem izdevumiem dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai. 

(2) Kārtību, kādā valsts piešķir pašvaldībām mērķdotāciju dzīvokļa 
pabalsta izmaksu nodrošināšanai, nosaka Ministru kabinets.” 
Šī panta (2) apakšpunktā Ministru kabinetam ir deleģējums noteikt tikai 
mērķdotācijas piešķiršanas kārtību, nevis tulkot (paplašināt) (1) daļā 
noteikto. 
No noteikumu projekta jāsvītro 6.1. punkts un 1. pielikuma 2. punkts, jo 
pašvaldības dzīvokļa pabalsta izmaksas veic, pamatojoties uz: 

• likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 3.5) pantā 
noteikto, ka pašvaldības palīdzības veids ir „pabalsta piešķiršana 
dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk – dzīvokļa 
pabalsts) (25. pants)”; 
• likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. pantā 
„Dzīvokļa pabalsts” noteikto, ka „Pašvaldībai ir tiesības domes 
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā maksāt dzīvokļa 
pabalstu personām, kas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam 
atdotā mājā lieto dzīvojamo telpu, kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma 
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tiesību atjaunošanai. Pašvaldības dome saistošajos noteikumos var 
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa 
pabalstu. Dzīvokļa pabalstu var saņemt tās šā panta pirmajā daļā 
minētās personas, kuras saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes 
saistošajiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt šā likuma 3. panta 1. un 
2. punktā paredzēto palīdzību.” 

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu „Sociālās 
palīdzības pabalstu veidi”, kurā noteikts, ka:  
(1) Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. 
(5) Dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir 
tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos 
noteikumos. 

Tādējādi pašvaldības, pamatojoties uz augšminēto likumu normām, ir 
izstrādājušas saistošos noteikumus par dzīvokļa pabalstiem. Šo 
noteikumu atbilstību likuma normām ir izvērtējusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, kam ir deleģētas pilnvaras to darīt. 
Ministru kabinets ar šādu noteikumu projektu nav tiesīgs likt 
pašvaldībām mainīt (pieņemt jaunus) to saistošos noteikumus atbilstoši 
nevis spēkā esošo likumu, bet šo noteikumu prasībām. 
Laika posmā no 2009. gada līdz 2013. gadam ekonomiskās krīzes 
situācijā valdība jau pielietoja atbalsta mehānismu iedzīvotājiem, 
līdzfinansējot pašvaldību dzīvokļa pabalstus 20% apmērā no pašvaldību 
izmaksātajiem pabalstiem. Mehānisms bija vienkāršs, skaidrs, 
caurspīdīgs. 
Latvijas Pašvaldību savienība neredz iemeslus šo mehānismu mainīt un 
nevajadzīgi sarežģīt mērķdotācijas administrēšanas mehānismu, kas 
paredzēta 15% apmērā no pašvaldību izmaksātajiem pabalstiem. 
Argumentācijai pret šo MK noteikumu projekta redakciju šādas problēmas un 
neskaidrie jautājumi, uz kuriem norāda pašvaldības: 

1. Novadā dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki individuāli slēdz līgumus ar katru 
pakalpojumu sniedzēju (apkure un ūdens uzsildīšana, īre vai 
apsaimniekošana, aukstais ūdens un kanalizācija), plus vēl līgumi par 
elektroenerģiju un gāzi. Vai, izstrādājot nosacījumus dzīvokļa pabalsta 
saņemšanai, būs vērtēts un domāts par to, kā būs iespējams 
administratīvi realizēt minētās kārtības noteikumus, ņemot vērā 
dažādās situācijas ar pakalpojumu sniedzējiem dažādos novados, nevis 
tikai balstoties uz sistēmu lielajās pilsētās, kur ir viens rēķins par 
visiem pakalpojumiem (šī kārtība arī taču tiek mainīta). 

2. Noteikumu 6.1. punktā minēts arī, ka dzīvokļa pabalstā jāietver 
maksājums par elektroenerģijas izmaksu daļēju segšanu. Vai tas 
saprotams, ka katru mēnesi klienta kontā jāieskaita pabalsts 
elektroenerģijai, lai valsts dotētu 15% no dzīvokļa pabalsta? Vai šis 
pabalsts jāieskaita elektroenerģijas piegādātājam vai cilvēkam, jo tad 
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jākontrolē pabalsta saņēmēji, vai tie norēķinās ar piegādātāju par 
piešķirto pabalsta summu? 

3. Nav izprotams 11.2. punkta formulējums – vai dzīvokļa pabalstu 
pašvaldība nevar izmaksāt, ja iedzīvotājam ir parāds par kādu no 
maksājumiem? Bet iedzīvotāji jau arī lūdz palīdzību tikai tajos 
gadījumos, kad nevar norēķināties par maksājumiem par dzīvokli un 
rodas parādi. 

4.  11.3. punktā teikts, ka dzīvokļa pabalsts nevar būt kā avansa 
maksājums par komunālajiem pakalpojumiem. Šobrīd pakalpojumu 
sniedzējiem dažreiz veidojas situācijas, kad Sociālais dienests pārskaita 
pabalstu vienreiz par 3 mēnešiem vai 3 reizes par 6 mēnešiem – un 
kādā brīdī iedzīvotāja kvītī ir pārmaksa. Tas tiek darīts tāpēc, lai 
samazinātu lielo papīru un pārskaitījumu plūsmu starp iestādēm. 
Turklāt daudzviet, piemēram, katrā daudzdzīvokļu mājā, maksa par 
siltumenerģijas piegādi ir atšķirīga un mainīga katru mēnesi 
(siltumenerģijas skaitītāji ir katrā mājā, ir renovētās mājas utt.). 
Sociālajam dienestam nav iespējams izsekot katra klienta ikmēneša 
maksājumam par apkuri.  

5. Un kā ir ar malkas apkures nodrošināšanu lauku teritorijā – vai šis 
pabalsts iekļausies piedāvātajā kārtībā? 

6. Mērķdotācija paredzēta līdz 2018. gada 1. janvārim, bet 2017. gada 
otrajā pusē pašvaldībām ir jāpieņem lēmums par 2017./2018. gada 
apkures sezonu. Kas notiks ar šiem maksājumiem?  

7.  Kāds ir 11.3. punkta pamatojums?  
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