
 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 

 

2017.gada 4.aprīlī                                 Nr.90 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja A.I (turpmāk - Iesniedzējs), deklarētā 

dzīvesvieta (adrese), bet dzīvojoša (adrese) 13.03.2017. iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ugunsgrēku dzīves vietā (adrese). Savu lūgumu Iesniedzējs 

pamato ar to, ka 2017. gada 6. janvārī sadega iesniedzēja drēbes, mīkstais inventārs, 

ugunsgrēka dzēšanas laikā ar ūdeni tika sabojāta elektrotehnika. 

 

Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus Dome konstatēja: 

 

1.  Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām (aplūkots 23.03.2017.), adresē (adrese) 

Iesniedzējs ir deklarēts no 12.04.2007. 

   

2. 2017. gada 6. janvārī adresē (adrese) dega divstāvu dzīvojamā māja, kopējā degšanas 

platība 200 m2, ko apliecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona 

pārvaldes akts par ugunsgrēku Nr. 17-528 (06.01.2017.). 

 

3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pants nosaka, ka  

1) Pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. 

2) Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) 

pabalstu krīzes situācijā.  

3) 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. 

4) Šā panta trešajā daļā minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, 

kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. 

 

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

palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 22. punkts nosaka, ka personai var piešķirt 

pabalstu ārkārtas (stihisku nelaimju) situācijā līdz 711.44 euro. Pabalsts tiek piešķirts ar 

domes lēmumu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, to, ka ugunsgrēka rezultātā Iesniedzējs ir nonācis krīzes 

situācijā, jo stihiskas nelaimes ( ugunsgrēka) rezultātā palicis bez dzīvojamās platības, bez 

sadzīves priekšmetiem un citām lietām, kas nepieciešamas pamatvajadzību 

apmierināšanai, 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, Ādažu 

novada dome  

NOLEMJ: 



1. Piešķirt vienreizēju neatmaksājamu pabalstu EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro 

un 44 centi) apmērā A.I  (personas kods), naudu pārskaitot uz viņa personīgo kontu 

(banka, konta numurs). 

2. Līdzekļus paredzēt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem (EKK 6323).  

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

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

    

 

 
Domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 

 

 

 

 


