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APSTIPRINĀTI ar 

Pārgaujas novada domes 23.09.2010. 
 lēmumu (protokols Nr.14,§ 5) 

 

 

Saistošie  noteikumi Nr. 38 
„Par  pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi 

stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 
13.pantu, 23.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 26.pantu, 

likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 
9.punktu un 43.panta trešo daļu 

Ar grozījumiem: 

▪ 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Pārgaujas novada domes 
Saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru 
lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā’’’’ 
[stājas spēkā 01.01.2014.] 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada 
pašvaldībā tiek sniegta neatliekamā palīdzība personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa 
cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā. 
2. Noteikumos lietotie termini: 
2.1. cietusī persona - persona, kuras Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā  īrētā 
vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai 
avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu 
dzīvesvietu un ja tai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā nepieder cita 
dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja; 

2.2. neatjaunojama dzīvojamā telpa - dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kuru lietoja 
cietusī persona un kura stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā ir pilnīgi vai daļēji 
gājusi bojā un nav atjaunojama; 

2.3. atjaunojama dzīvojamā telpa - dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kuru lieto 
cietusī persona un kura stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā ir daļēji sagruvusi, bet ir 
atjaunojama; 



2.4. cietusī dzīvojamā telpa - dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kuru lieto cietusī 
persona un kura stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā nav daļēji sagruvusi, bet līdz 
remontam nav derīga pastāvīgai dzīvošanai; 
 
 

 

2.5. pagaidu dzīvojamā telpa - dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, 
kuru izīrē uz atjaunojamās dzīvojamās telpas vai cietušās dzīvojamās telpas remonta 
laiku vai līdz atbilstošas pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai. 
 
II. Pabalsta piešķiršana 
3. Pārgaujas novada pašvaldība pabalstu piešķir personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa 
cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā: 

3.1. piešķir vienreizēju pabalstu atjaunojamas dzīvojamās telpas remontam un nosaka 
pabalsta apmēru; 

3.2. piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam un nosaka 
pabalsta apmēru; 

3.3. izīrē pagaidu dzīvojamo telpu neatjaunojamas dzīvojamās telpas īrniekam vai 
īpašniekam . 

4. Cietusī persona, kura vēlas saņemt noteikumu 3.punktā minēto palīdzību, ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas iesniedz Pārgaujas novada domei 
rakstveida iesniegumu par palīdzības sniegšanu un šādu dokumentu apstiprinātas 
kopijas. 

4.1. dzīvojamās telpas īres līgumu vai īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu; 

4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par 
stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas 
likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas sastādītu aktu par avārijas fakta 
konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija). 

5. Pārgaujas novada izpilddirektore, pēc iesnieguma saņemšanas no cietušās personas, 
trīs darba dienu laikā organizē cietušās personas lietoto dzīvojamo telpu apsekošanu, 
veic to vizuālo  novērtējumu par tās tehnisko stāvokli un sagatavo vienu no šādiem 
dzīvojamās telpas apsekošanas aktiem: 

5.1. dzīvojamā telpa ir neatjaunojama dzīvojamā telpa, jo atbilst likuma "Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.panta ceturtās daļas 1.punktā minētajam 
nosacījumam; 

5.2. dzīvojamā telpa ir atjaunojama dzīvojamā telpa, jo atbilst likuma "Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.panta ceturtās daļas 2.punktā minētajam 
nosacījumam; 

5.3. dzīvojamā telpa ir cietusī dzīvojamā telpa, jo: 

5.3.1. ir salieta; 

5.3.2. ir nokvēpusi; 



5.3.3. tai bojāti logi vai durvis; 
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5.3.4. ir pārtraukta inženierkomunikāciju darbība, kā rezultātā netiek nodrošināta 
pamatpakalpojumu sniegšana; 

5.3.5. ir bojāta elektroinstalācija; 

5.3.6. nav ekspluatējamas koplietošanas telpas, kas funkcionāli nedalāmi saistītas ar 
dzīvojamo telpu; 

6. Noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētājos gadījumos komisija dzīvojamās telpas 
apsekošanas aktā norāda, vai cietušajai personai nepieciešams izīrēt pagaidu dzīvojamo 
telpu. 

7. Dome  izīrējot pagaidu dzīvojamo telpu cietušajai personai, kura lieto atjaunojamu 
dzīvojamo telpu vai cietušo dzīvojamo telpu un ir izteikusi vēlēšanos īrēt pagaidu 
dzīvojamo telpu, ņem vērā  komisijas aktu. 

8. Pēc cietušās personas iesnieguma un noteikumu 6.punktā minēto dokumentu 
saņemšanas, ja komisija sastādījusi noteikumu 5.2, 5.3. apakšpunktā minēto aktu, 
novada dome divu darba dienu laikā pieņem lēmumu, izdodot administratīvo aktu par: 

8.1. neatliekamās palīdzības sniegšanu, ja persona lieto atjaunojamu dzīvojamo telpu; 

8.2. neatliekamās palīdzības sniegšanu, ja persona lieto cietušo dzīvojamo telpu; 

8.3. par atteikumu sniegt neatliekamo palīdzību. 

9. Noteikumu 8.1 apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā pabalsta apmērs tiek 
aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās 
platības kvadrātmetra remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz  143 euro, bet 
kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 2000 euro. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24, kas stājas spēkā 
01.01.2014.) 
 

10. Noteikumu 8.2.apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā pabalsta apmērs tiek 
aprēķināts, pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena kopējās platības kvadrātmetra 
remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 57 euro, bet kopējās pabalsta summas 
apmērs nepārsniedz  1000 euro. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24, kas stājas spēkā 
01.01.2014.) 

11. Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt 
pabalstu, personas pienākums ir par to nekavējoties paziņot Domei. 

III. Pašvaldības lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
12. Domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā  tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā. 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                             Imants KALNIŅŠ 
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