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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 20. janvārī                                    Nr. 11  

Par pabalstu krīzes situācijā 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Veckūlu iela 23, 
Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads (turpmāk – māja) 24 iedzīvotāju un īpašnieku (visi kopā 
turpmāk – iesniedzēji) kolektīvo iesniegumu (reģistrēts 20.01.2022. ar Nr. ĀNP/1-11-1/22/470) 
ar lūgumu visiem mājas iemītniekiem, kuri dzīvo mājā un ir deklarēti Ādažu novadā, piešķirt 
pabalstu krīzes situācijā 700,- EUR apmērā katram, jo š.g. 17.janvārī  vētras laikā mājai tika 
norauts jumts, pārtraukta elektroenerģijas piegāde, bojāta apkures un ūdens apgādes sistēma.  

Iesniedzēji lūdz pārskaitīt pabalstu uz mājas vecākā (vārds, uzvārds) AS “(nosaukums)” kontu 
Nr. (numurs), ar mērķi - jumta atjaunošanai mājai Veckūlu ielā 23, Ādažos.  

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

1. Saskaņā ar informācijas sistēmas SOPA datiem (aplūkots 18.01.2022. un 19.01.2022.) 
iesniegumā norādītās personas ir deklarētas Ādažu novadā un mājā.  

2. 2022. gada 17. janvārī Pierīgā piedzīvotā vētra nodarīja postījumus mājai, noraujot jumtu 
un atstājot dzīvokļos mītošās ģimenes bez mājvietas, jo daļai no dzīvokļiem tika nozīmīgi 
bojātas elektrības, siltuma un ūdens apgādes sistēmas, kā arī nokrišņi sabojāja dzīvokļos 
esošās mantas un mēbeles. Minētie apstākļi tika apstiprināti Ādažu pašvaldības policijas 
notikuma vietas apsekošanas rezultātā, par ko tika veikts attiecīgs ieraksts pašvaldības 
policijas Elektronisko notikumu žurnālā.  

3. Mājā kopā ir 12 dzīvokļi. Ģimenēm, kurām nebija iespējas atrast pagaidu mājvietu, 
pašvaldība apmaksāja pagaidu uzturēšanos viesnīcā. 

4. Lai ģimenes pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties dzīvokļos, mājai nepieciešams uzlikt 
jumtu 250 kv.m. platībā un atjaunot elektrību, siltumapgādi un ūdensapgādi. Saskaņā ar 
SIA “ProRoofers” sastādīto un iesniedzēju iesniegto tāmi jumta seguma atjaunošanas 
izmaksas ir EUR 21 733,91. 

5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 2. punkts nosaka, 
ka pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku 
novēršanai vai mazināšanai un 5. panta pirmā un ceturtā daļa nosaka, ka sociālo palīdzību 
klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu - ienākumu un īpašuma - 
izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju un šā 
likuma 35. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktos sociālās palīdzības pabalstus pašvaldība 
izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

6. Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai 
personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā” 21.1. apakšpunkts nosaka, ka 



pabalstu krīzes situācijā piešķir personai un katram tās ģimenes loceklim arī stihiskas 
nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) līdz 700 euro apmērā ar 
pašvaldības domes lēmumu, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka vētras postījumi lieguši iedzīvotājiem tiesības uzturēties 
savā mājoklī, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. panta 
pirmo un ceturto daļu, 35. panta otrās daļas 2. punktu, Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 
24. augusta saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā” 
21.1. apakšpunktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt vienreizēju pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Veckūlu iela 23, Ādaži, 
Ādažu pagasts, Ādažu novads, iedzīvotājiem un īpašniekiem EUR 700,-  katram saskaņā 
ar pielikumu Nr.1, jumta seguma atjaunošanai par kopējo summu  EUR  16 800,- naudas 
līdzekļus pārskaitot uz mājas vecākā (vārds, uzvārds) personīgo norēķinu kontu Nr. 
(numurs) kredītiestādē. 

2. Finansējumu lēmuma izpildei paredzēt no Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžeta 
tāmes “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (EKK 6254). 

3. Grāmatvedības nodaļas vadītājai A.Snigirevai organizēt lēmuma 1. punkta izpildi.  

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Baldones iela 1A) viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                            M. Sprindžuks 

  

 


