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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2016.gada 2.novembrī

Nr.17/2016
APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 2.novembra
lēmumu Nr.330
(protokols Nr.30,17.§)

Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar
kustību ierobežojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

„Par

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa
vides pielāgošanai personām ar kustību ierobežojumiem, kā arī personas, kurām ir tiesības
saņemt pabalstu.
2. Mājokļa vides pielāgošanas mērķis ir padarīt vidi pieejamu personai ar kustību ierobežojumiem,
tādejādi paaugstinot aktivitāšu veikšanas spējas.
3. Pabalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai pilnībā vai daļēji segtu mājokļa vides
pielāgošanas, t.sk., pārbūves izdevumus.
4. Tiesības saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai ir personai, kura deklarējusi savu
dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā un, kurai noteikta I, II grupas invaliditāte vai
atzīts par bērnu invalīdu, un ir konstatēti kustību ierobežojumi.
5. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.
6. Pabalstu piešķir, ja Ķeguma novada administratīvajā teritorijā esošā dzīvojamā telpa, kurā
faktiski dzīvo persona, ir personas, tās ģimenes locekļa vai likumiskā pārstāvja īpašumā vai
lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts vismaz uz vienu gadu, skaitot
no pabalsta pieprasīšanas dienas.
7. Pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta atbilstoši Ķeguma novada pašvaldības budžetā
paredzētajiem līdzekļiem.
8. Ja Ķeguma novada pašvaldības konkrētā gada budžetā nav paredzēts finansējums pabalsta
piešķiršanai, personu reģistrē pabalsta piešķiršanas reģistrā.
9. Pabalsta apmērs atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000,00 EUR viena mājokļa
vides pielāgošanai.
10. Ja personai mājokļa vides pielāgošanas izmaksas pārsniedz 9.punktā noteikto summu, persona
var to saņemt un starpību segt no privātiem finanšu līdzekļiem, kā arī piesaistot ziedojumus.

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība
11. Lai saņemtu pabalstu persona vai tās likumiskais pārstāvis Ķeguma novada Sociālajā dienestā
(turpmāk – Dienestā) iesniedz:
11.1.
iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu;
11.2.
invalīda apliecības vai cita invaliditāti pierādoša dokumenta apliecinātu kopiju;
11.3.
izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u)
apliecinot kustību ierobežojumu esamību;
11.4.
īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
11.5.
mājokļa vides pielāgošanas izmaksu tāmi;
11.6.
mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa
īpašnieks;
11.7.
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku un būvvaldes rakstisku piekrišanu
(saskaņojumu), ja tiek uzstādīts ratiņkrēsla pacēlājs, panduss (uzbrauktuve) vai kā citādi
tiek rekonstruēta vai aprīkota koplietošanas platība.
III. Pabalsta piešķiršanas kārtība
12. Pēc saistošo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests:
12.1.
izvērtē personas atbilstību saistošo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām;
12.2.
desmit darba dienu laikā apseko personu dzīvesvietā;
12.3.
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu personai mājokļa vides pielāgošanai
pamatojoties uz tāmi un saskaņā ar 9.punktā noteikto pabalsta apmēru vai lēmumu par
personas reģistrēšanu pabalsta piešķiršanas reģistrā.
13. Dienests var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu personai, ja:
13.1.
persona neatbilst saistošo noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām;
13.2.
persona jau saņēmusi pabalstu mājokļa vides pielāgošanai pilnā pabalsta apmērā;
13.3.
konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas pabalsta piešķiršanai.
14. Pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc mājokļa vides pielāgošanas darbu
pieņemšanas personai vai ja persona mājokļa vides pielāgošanas pakalpojumus pērk no
pakalpojuma sniedzēja, ar personas piekrišanu pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ķeguma novada domē.
16. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
03.11.2016.

(personiskais paraksts)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17/2016
Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto pabalstu mājokļa vides pielāgošanai personām ar
kustību ierobežojumiem
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām paredz nodrošināt un
īstenot to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas
cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkāda veida diskriminācijas
invaliditātes dēļ. Viens no konvencijā minētajiem pasākumiem ir
vides pieejamības nodrošināšana atbilstoši personas ar invaliditāti
vajadzībām. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām
ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, t.sk. sociālo palīdzību
mazaizsargātām personām, savukārt Ministru kabineta 2005.gada
11.janvāra noteikumu Nr.32 „Noteikumi par sociāli mazaizsargāto
personu grupām” 2.3.apakšpunktā noteikts, ka viena no sociāli
mazaizsargāto personu grupām ir invalīdi.
Ķeguma novada pašvaldībā līdz šim nav plānoti finanšu līdzekļi
pabalstam mājokļa vides pielāgošanai. Ņemot vērā, ka personām ar
kustību ierobežojumiem, ir nepieciešamība pēc šāda veida atbalsta,
nepieciešams noteikt konkrētu kārtību šāda pabalsta piešķiršanai, kā
arī tam paredzēt finansējumu 2017. gada budžetā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldībā
personām ar kustību ierobežojumiem, tiek piešķirts pabalsts mājokļa
vides pielāgošanai. Lai saņemtu pabalstu, personai vai likumiskajam
pārstāvim jāvēršas Ķeguma novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu,
pievienojot saistošo noteikumu II. nodaļā minētos dokumentus. Pēc
mājokļa apsekošanas, personai labvēlīga lēmuma pieņemšanas un darbu
pieņemšanas tiek izmaksāts pabalsts personai vai pārskaitīts
pakalpojuma sniedzējam.
Saistošajos noteikumos tiek noteikta lēmuma par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
3. Informācija par plānoto Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu
projekta
ietekmi
uz palielināsies aptuveni par 15 000,00 EUR gadā.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija
par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija
konsultācijām
privātpersonām

Nav attiecināma

Saistošo noteikumu pieņemšana noteiks caurskatāmus pabalsta
mājokļa vides pielāgošanai piešķiršanas nosacījumus. Lai persona
varētu saņemt pabalstu, viņai jāgriežas Ķeguma novada Sociālajā
dienestā, kurš pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pabalstu. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ķeguma
novada domē.
par Nav attiecināma
ar

Domes priekšsēdētāja vietnieks
03.11.2016.

(personiskais paraksts)
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