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Nr.14
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
26.¹ panta pirmās daļas 3. punkta c apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personas, kam Cēsu novadā ir tiesības
saņemt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts),
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru.
2. Atbrīvošanas pabalstu ir tiesības saņemt personām, kuras atbrīvo pašvaldības dzīvojamo telpu
Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28. 4 pantā paredzētajā
gadījumā.
3. Personas tiesības saņemt atbrīvošanas pabalstu nosaka likums „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” un noteikumi.
4. Atbrīvošanas pabalstu piešķir un izmaksā Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests” (turpmāk – Sociālais dienests). Lēmumu par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
pieņem Sociālā dienesta Dzīvokļu komisija.
II. Reģistrācijas kārtība atbrīvošanas pabalsta saņemšanai
5. Persona, ar kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, īres līgums,
un kura vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu. Ja
persona iesniegumu iesniedz personīgi, tā uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Iesniegumam jāpievieno:
5.1. notariāli apstiprināta vienošanās starp īrnieku, viņa pilngadīgajiem ģimenes locekļiem un
citām attiecīgajā dzīvojamā telpā dzīvesvietu deklarējušām pilngadību sasniegušām personām,
kurā noteikts atbrīvošanas pabalsta saņēmējs;
5.2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu rakstveida apliecinājums, ka viņu lietošanā, valdījumā vai
īpašumā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas.
6. Personu (mājsaimniecību), kas vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu, iesniegumi tiek reģistrēti
saņemšanas secībā.
III. Atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs
7. Sociālais dienests atbrīvošanas pabalstu piešķir apstiprinātā budžeta ietvaros.

8. Atbrīvošanas pabalstu piešķir noteikumu 2. punktā minētajām personām, ar kurām noslēgts
īres līgums par attiecīgo dzīvojamo telpu.
9. Atbrīvošanas pabalsta apmērs ir 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) mājsaimniecībai
kurā ir tikai pieaugušas personas un 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi)
mājsaimniecībai (ģimenei), kurā ir nepilngadīgi bērni, un bērnu dzīvesvieta deklarēta
atbrīvojamā dzīvojamā telpā.
10. Persona, kura saņēmusi atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1. un 2. punktā paredzēto palīdzību.
11.Viena mēneša laikā no Dzīvokļu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas Sociālais dienests
pārskaita uz personas norādīto kontu finanšu līdzekļus Dzīvokļa komisijas lēmumā par
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu norādītajā apmērā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12.Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
13.Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
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Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nav saistošo noteikumu, kas reglamentē likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 pantā paredzētā vienreizēja
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru
(Saistošie noteikumi).
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi, lai nodrošinātu dzīvojamo
telpu īrnieku izvietošanu no ēkas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā, kapitālā
remonta veikšanai, pārbūvējot kopmītņu tipa istabiņas par vienistabas
dzīvokļiem.
Saistošo noteikumu projektā noteikts personu loks, kārtība un apmērs
vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai.
Pakalpojumu finansēšana tiks nodrošināta, paredzot finansējumu Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā, paredzēto budžeta līdzekļu
ietvaros.
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Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.¹ panta pirmās daļas
3. punkta c apakšpunkts.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads),
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5,
Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.
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