
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

                Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā  

 

2017.gada 24.oktobrī                                  Nr.232  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja S.V. (turpmāk - Iesniedzēja), deklarētā 

dzīvesvieta (adrese), 11.09.2017. iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā 

sakarā ar ugunsgrēku dzīves vietā (adrese). Savu lūgumu Iesniedzēja pamato ar to, ka 

2017.gada 12.jūlijā nodega dzīvojamās mājas jumts un otrais stāvs. Ugunsgrēka rezultātā 

sadega visas iekārtas, mēbeles un tehnika. 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēs: 

1) Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām (aplūkots 25.09.2017.), adresē 

(adrese), ir deklarēta dzīvesvieta sešām personām: Iesniedzēja S.V. (personas kods) - no 

23.01.2014, viņas vīrs I.O. (p.k. 020576-12163) - no 20.02.2014. un viņu nepilngadīgi 

bērni A.V. (p.k.101106-20702) - no 23.01.2014., R.O. (p.k. 270208-20111) - no 

23.01.2014., A.O. (p.k. 1903014-25213) - no 24.03.2014. un M.V. (personas kods) - no 

03.11.2015. 

2) 2017.gada 12.jūlijā adresē (adrese) dega 2,5 stāvu jaunceltnes viss jumts 200 m2 platībā, 

ko apliecina 12.07.2017. akts par ugunsgrēku Nr. 17-23539. 

3) Sociālais dienests 2017.gada 20.septembrī veica (adrese), apsekošanu un konstatēja, ka 

dzīvojamā māja tiek atjaunota. Iesniedzēja informēja, ka ēka tika apdzīvota no 

2016.gada. Ugunsgrēka rezultātā pilnībā nodega jumts, daļēji izdega arī otrais stāvs, kā 

rezultātā māja vairs nebija apdzīvojama. Vasaras periodā Iesniedzēja ar bērniem dzīvoja 

pie savas mātes, Līvānos. Šobrīd ģimene īrē vasaras māju kaimiņos.  

4) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pants nosaka, ka:  

a) Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu; 

b) Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei 

(personai) pabalstu krīzes situācijā.  

c) Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, 

pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības 

pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

d) Minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas 

saņemt pabalstus, nosaka pašvaldības saistošajos noteikumos. 

 

Domes 2010.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.2 “Saistošie noteikumi par sociālās 

palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 22.punkts nosaka, ka ar domes lēmumu 

personai var piešķirt pabalstu ārkārtas (stihisku nelaimju) situācijā līdz 711.44 euro,  Tādejādi, 

Iesniedzējai un viņas ģimenes locekļiem var piešķirt kopsummā 4268,64 euro.Ņemot vērā 

iepriekš minēto, un to, ka ugunsgrēka rezultātā Iesniedzējas ģimene ir nonākusi krīzes 

situācijā, jo stihiskas nelaimes rezultātā tā ir palikusi bez dzīvojamās platības, sadzīves 



priekšmetiem un citām lietām, kas nepieciešamas pamatvajadzību nodrošināšanai un, 

pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 2. un 4 daļu, 

Domes 2010.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.2 “Saistošie noteikumi par sociālās 

palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā “ 22.punktu, kā arī to, ka iesniegums tika 

atbalstīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālās  komitejas sēdē 03.10.2017., Ādažu novada 

dome  

NOLEMJ: 

1. Piešķirt vienreizēju pabalstu kopā EUR 4268,64 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi 

euro un 64 centi) apmērā S.V. (personas kods) par viņai, viņas vīram I.O. (personas kods) 

un bērniem A.V. (personas kods), R.O. (personas kods), A.O. (personas kods) un M.V. 

(personas kods), naudu pārskaitot uz viņas personīgo kontu (bankas nosaukums) (konta 

numurs). 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamos izdevumus apmaksāt no Sociālā dienesta budžeta tāmes 

līdzekļiem (EKK 6254). 

3. Domes Grāmatvedības daļas vadītājai A.Vaivadei organizēt lēmuma 1.punkta izpildi.  

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones iela 1A, Rīga viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

    

 
Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


