
  

 

 

 

 

LĒMUMS 
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2018.gada 29.maijā                                 Nr.106  

 

                Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja N.K. (turpmāk - Iesniedzēja), deklarētā 

dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 7.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar 

ugunsgrēku dzīves vietā (adrese), 2018.gada 13.aprīlī, kura rezultātā cieta dzīvojamā ēka un 

mantu glabātuve ar inventāru. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

1. Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām (aplūkots 08.05.2018.), Iesniedzēja ir 

deklarēta adresē (adrese), no 2015.gada 23.septembra. 

2. 2018.gada 13.aprīlī adresē (adrese), izcēlās ugunsgrēks, kura rezultātā īpašumā (adrese), 

nodega šķūnītis ar mantām un darbarīkiem (zāles pļāvējs, laiva, airu komplekts, tenisa 

galds, velosipēdi, makšķere, automašīnu riepas, batuts, vindsērfinga dēļi, masts, buras, 

ķerra, kapļi, šķēres, grābekļi, lāpstas, zāģis, dārza laistīšanas šļūtenes), kā arī bojāta 

siltumnīca, žogs, jumta logi un jumta kores apdare dzīvojamai mājai, ko apliecina 

2018.gada 14. aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 6. daļas vada komandiera 

vietnieka, virsseržanta Mihaila Hohlova sastādīts akts Nr. 18-13038 par ugunsgrēku un 

2018.gada 26.aprīļa Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 

paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu Nr.20/10/19-2700.  

3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā daļa nosaka, ka 

pašvaldība, neizvērtējot personas ienākumus, var piešķirt personai pabalstu krīzes situācijā.  

4. Domes 2017.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.49/2017 ,,Par sociālās palīdzības 

pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes 

situācijās” 23.punkts nosaka, ka Sociālajam dienestam ir tiesības izvērtēt un lemt par 

pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā. Minēto pabalstu piešķir klientam un katram tā 

ģimenes loceklim katastrofas, stihiskas nelaimes (ugunsgrēku, plūdu, vētras postījumu, 

u.c.) gadījumos - līdz 700,00 euro, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. Pabalstu piešķir ar 

domes lēmumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka ugunsgrēka rezultātā Iesniedzēja ir nonākusi krīzes 

situācijā, jo stihiskas nelaimes rezultātā ir bojāts īpašums, sadzīves priekšmeti un citas lietas, 

kas nepieciešamas pamatvajadzību nodrošināšanai un, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu, domes 2017. gada 28. novembra saistošo 

noteikumu Nr.49/2017 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās” 23.1.apakšpunktu, Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālās komitejas 08.05.2018.atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Piešķirt N.K. (personas kods) vienreizēju pabalstu krīzes situācijā EUR 350,00 (trīs simti 

piecdesmit euro un 00 centi) apmērā, pārskaitot to uz viņas personīgo kontu 

(komerciestādes 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 priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns  

 

 


