SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 12. novembrī
Nr. 35
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr. 14, 34.§)
Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1.

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos
Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” šādus grozījumus:
1.1. papildināt ar 6.15.apakšpunktu šādā redakcijā: “6.15. pabalsts siltumapgādes izdevumu
daļējai segšanai”;
1.2. papildināt noteikumus ar nodaļu XV.1nodaļu šādā redakcijā:
“XV.1 Kārtība pabalsta piešķiršanai siltumapgādes izdevumu daļējai segšanai

113.1 Pabalsts siltumapgādes izdevumu daļējai segšanai paredzēts kā atbalsts COVID-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada apkures sezonas beigām
(turpmāk – pabalsta periods).
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113. Ja dzīvokļa īpašums vai viendzīvokļa dzīvojamā māja pieslēgta:
113.21. centralizētajam siltumapgādes tīklam, pabalsts siltumapgādes izdevumu daļējai
segšanai ir 10 % no rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas. Pabalstu izmaksā reizi
mēnesī;
113.22.lokālai siltumapgādei vai individuālai siltumapgādei, pabalsts siltumapgādes izdevumu
daļējai segšanai ir 50 euro. Pabalsta periodā pabalstu izmaksā vienu reizi, bet ne ātrāk
par 2021.gada janvāri. Pabalsta periodā pabalsts nav dalāms un ir paredzēts kā atbalsts
vienkopus visam periodam no 2020.gada decembra līdz 2021.gada apkures sezonas
beigām;
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113. Šīs nodaļas izpratnē:
113.31.centralizētais siltumapgādes tīkls ir sistēma, kas nodrošina siltumapgādi dzīvojamām
mājām caur maģistrālajiem tīkliem;
113.32. lokālā siltumapgāde ir sistēma, kas nodrošina siltumapgādi ierobežotā teritorijā vienai
vai vairākām blakus esošām dzīvojamām mājām;
113.33.individuālā siltumapgāde ir sistēma, kas sastāv no apkures iekārtas, kura apsilda
viendzīvokļa dzīvojamo māju, vai apkures iekārtas, kuru izmanto konkrēta dzīvokļa
īpašuma apsildīšanai ēkā.

113.4 Tiesības saņemt pabalstu ir pilngadīgai personai, kuras dzīvesvieta uz pabalsta periodu, bet
ne vēlāk par 2021.gada 1.janvāri plkst.00.00, nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā, un ja:
113.41. personai un tā ģimenei aktīvs statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras
aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
113.42. persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura dzīvo atsevišķi no bērniem, un
šīs personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu
nomaksas;
113.43. persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti, kura dzīvo ģimenē, kurā ir tikai
pensionāri vai personas ar invaliditāti un šo personu ienākumi kopā nepārsniedz
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo
darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
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113. 4. persona, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un šīs personas mājsaimniecības
ienākumi kopā nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu
nomaksas.
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113. Vērtējot ienākumus:
113.51. ņem vērā ienākumus, kas veidojas pirms nodokļu samaksas;
113.52.par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta, bērna
ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama
kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu
kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar
celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā
arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstus;
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113. 3. par ienākumiem neuzskata naudas līdzekļus, kas iegūti no labdarības fondiem,
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās komerciestādes izsniegtais studiju
kredīts, studējošā kredīts un īstermiņā izsniegtais kredīts katrai pilngadīgai personai līdz
100 euro trīs mēnešu periodā, sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums un
citi ienākumi, kuru tiesiskais raksturs liedz šos ienākumus uzskatīt par vērā ņemamiem
ienākumiem;
113.54. par ienākumiem neuzskata valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma
rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu.
113.6 Noteikumu 113.21.apakšpunktā minēto pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz pakalpojuma
sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāja
norēķinu kontu, ja rēķins par siltumapgādi tiek izrakstīts ar apsaimniekotāja starpniecību.
Savukārt noteikumu 113.22.apakšpunktā minēto pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam uz
tā norēķinu kontu kredītiestādē.
113.7 Pabalsta pieprasītājs un kopā ar viņu vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi
pabalstu var saņemt tikai par vienu īpašumu, kurā pastāvīgi dzīvo.
113.8 Pabalsts nav paredzēts siltumapgādes pakalpojumu parādu segšanai.
113.9 Pabalsts nav izmaksājams:
113.91. ja pabalsta pieprasītājs pabalsta izmaksas periodā savu dzīvesvietu deklarējis cita
novada teritorijā;
113.92. ja pabalsta pieprasītājam vai kādam no tā ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar pabalsta
pieprasītāju vienā mājsaimniecībā, izmaksāts dzīvokļa pabalsts 2017.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”
noteiktajā kārtībā;
113.93. ja par īpašumu jau izmaksāts pabalsts citai personai, kura atbilda noteikumu prasībām
pabalsta saņemšanai;
113.94. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai.

113.10 Lai saņemtu pabalstu personai jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums:
113.101. pievienojot dokumentu, kas apstiprina lietošanas tiesības uz dzīvojamo telpu, par
kuru vēlas saņemt pabalstu siltumapgādes pakalpojuma izdevumu daļējai segšanai (šis
dokuments nav jāpievieno, ja dzīvojamā telpa ir pabalsta pieprasītāja īpašumā vai
persona ir deklarēta šajā īpašumā);
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113. 2. sniedzot informāciju par siltumapgādes veidu un pakalpojuma sniedzēju (ja tāds ir).
113.11 Ja persona, kurai ir tiesības pretendēt uz pabalstu, vienlaicīgi atbilst 2017.gada 30.novembra
saistošo noteikumu Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” noteiktajām prasībām
dzīvokļa pabalsta saņemšanai, šādā gadījumā personai pēc tā izvēles nodrošināms tikai viens
pabalsta veids.”

2.

noteikumi piemērojami ar 2020. gada 1. decembri.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 35
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā””
Projekta nepieciešamības pamatojums:
[1] Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 2017.gada 28.septembrī
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.
Noteikumus paredzēts papildināt jaunu atbalsta veidu “Pabalsts siltumapgādes izdevumu daļējai
segšanai”.
Siguldas novadā siltumapgāde tiek realizēta izmantojot centralizēto siltumapgādes tīklu,
lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgāde. Centralizētais siltumapgādes tīkls ir sistēma, kas
nodrošina siltumapgādi dzīvojamām mājām caur maģistrālajiem tīkliem. Lokālā siltumapgāde ir
sistēma, kas nodrošina siltumapgādi ierobežotā teritorijā vienai vai vairākām blakus esošām
dzīvojamām mājām. Individuālā siltumapgāde ir sistēma, kas sastāv no apkures iekārtas, kura
apsilda viendzīvokļa dzīvojamo māju, vai apkures iekārtas, kuru izmanto konkrēta dzīvokļa
īpašuma apsildīšanai ēkā.
Centralizēto siltumapgādi Siguldas novada teritorijā nodrošina sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Wesemann – Sigulda”, kura siltumapgādi realizē pēc Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas noteiktajiem tarifiem. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.134 (protokols Nr.44, 3.p.) “Par sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Wesemann – Sigulda” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” no
2020.gada 1.decembra ir noteikts siltumenerģijas gala tarifs 64,39 EUR/MWh (ar dabas gāzes
akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh) (sākot ar 01.01.2021. plānots noteiktais tarifs 63,39
EUR/MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir par 3,47 EUR/MWh augstāks nekā tarifs, kas
bija spēkā no 2017.gada 1.janvāra.
[2.] Sakarā ar siltumapgādes tarifa pieaugumu Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas laikā,
pēc Sociālā dienesta priekšlikuma, ar noteikumiem atbalstu “Pabalsts siltumapgādes
izdevumu daļējai segšanai” paredzēts nodrošināt pilngadīgai personai, kuras dzīvesvieta uz
pabalsta periodu, bet ne vēlāk par 2021.gada 1.janvāri plkst.00.00, nepārtraukti deklarēta
Siguldas novadā, un ja:
- personai un tā ģimenei aktīvs statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras
aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
- persona ir pensionārs vai ar invaliditāti, kura dzīvo atsevišķi no bērniem, un šīs
personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu
nomaksas;
- persona ir pensionārs vai ar invaliditāti, kura dzīvo ģimenē, kurā ir tikai pensionāri
vai personas ar invaliditāti un šo personu ienākumi kopā nepārsniedz Centrālās
statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba
samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
- persona, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un šīs personas mājsaimniecības
ienākumi kopā nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu
nomaksas.
Trūcīgām un maznodrošinātām personām atbalsts kurināmā iegādei vai apkures
maksājumu daļējai maksājumu segšanai tiek nodrošināts dzīvokļa pabalsta veidā saskaņā ar
2017.gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas
novadā”.
Ņemot vērā, ka centralizētais siltumapgādes veids nav vienīgais siltumapgādes veids

Siguldas novadā, noteikumos paredzēts, ka Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas laikā, bet ne
ilgāk kā līdz 2021.gada apkures sezonas beigām, uz pabalstu varēs pretendēt arī tās uzskaitītās
personu kategorijas, kuras izmanto lokālo siltumapgādi vai individuālo siltumapgādi.
Nodrošinot šo pabalstu tādejādi ir atvieglots šo personu finanšu slogs Covid-19 infekcijas
seku pārvarēšanas laikā apkures sezonā. Pabalstu paredzēts nodrošināt līdz 2021.gada apkures
sezonas beigām.
[3] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmā un otrā daļa noteic, ka
pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu
izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šādā gadījumā pašvaldības
saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits
spēkā stāšanās termiņš. Minētā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus
pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Īss projekta satura izklāsts: Ar noteikumiem noteikta kārtība kādā var saņemt pabalstu
centralizētā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma izdevumu daļējai segšanai, kuru paredzēts
nodrošināt kā atbalstu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz
2021.gada apkures sezonas beigām.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: lai nodrošinātu grozīto
saistošo noteikumu izpildi, jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Projektam
nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Projekta finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu
nepārsniedz 5% būtiskuma līmeni pret pašvaldības pamatbudžeta plānotajiem ieņēmumiem, no
kuriem atskaitīti plānotie transferta ieņēmumi no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata
pārmaiņu finanšu instrumentu finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā), līdz ar to vērtējama kā nebūtiska.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Informācija par administratīvajām procedūrām: personas jautājumos par saistošo noteikumu
piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā vai Pakalpojumu centrā.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas
publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā: www.sigulda.lv.
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