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 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 23.AUGUSTA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.______ „GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS  2013.GADA 23.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.13-12 „PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM VIDES PIELĀGOŠANAI 

PERSONAI, KURA PĀRVIETOJAS RITEŅKRĒSLĀ” PASKAIDROJUMA 

RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi  (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, 

lai  precizētu kārtību pabalsta/atbalsta saņemšanai 

mājokļa pielāgošanai. Tiek samazināts 

administratīvais slogs personām, kuras pieprasa 

atbalstu mobilā pacēlāja nodošanai patapinājumā (tiek 

atcelts saskaņojums ar  pārvaldnieku un īpašnieku). 

Tiek precizēts institūcijas nosaukums: Jelgavas 

pilsētas domes administrācijas Īpašumu konversijas 

pārvaldes (turpmāk - ĪKP) vietā tagad ir Jelgavas 

pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības 

īpašumu pārvalde (turpmāk - PĪP). Lēmuma par 

pabalsta/atbalsta piešķiršanu paziņošanas termiņš tiek 

mainīts no  3 (trijām) uz 5 (piecām) dienām, kas atbilst 

Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr. 288 

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

saņemšanas kārtība” 12.punktā noteiktajam. 

Pabalsta/atbalsta pieprasītājam turpmāk jānodrošina 

trīspusēja  līguma noslēgšana starp Jelgavas pilsētas 

pašvaldības iestādi “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” 

(turpmāk – JSLP), personu un trešo personu, kura 

nodrošinās  nodotā pacēlāja atgriešanu JSLP, 

vajadzībai izbeidzoties, gadījumos kad persona pati 

nevar atgriezt pacēlāju JSLP. 

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi nepieciešami, lai    precizētu kārtību 

pabalsta/atbalsta saņemšanai mājokļa pielāgošanai, un 

samazinātu administratīvo slogu mobilā pacēlāja 

pieprasītājam, atceļot saskaņojumu ar pārvaldnieku un 

īpašnieku par tā izmantošanu. Tiek precizēti 

institūciju nosaukumi. Normatīvo aktu ietvaros tiek  

mainīts lēmuma par pabalsta/atbalsta piešķiršanu 

paziņošanas termiņš no  3 (trijām) uz 5 (piecām) 

dienām. Lai nodrošinātu savlaicīgu mobilo/stacionāro 

pacēlāju  nodošanu JSLP, atbalsta pieprasītajam 

turpmāk jānodrošina trīspusēja  līguma noslēgšana 

starp JSLP, personu un trešo personu, kura nodrošinās  

nodotā pacēlāja atgriešanu JSLP, vajadzībai 

izbeidzoties, gadījumos kad persona pati nevar 

atgriezt pacēlāju JSLP. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu realizēšanai nav nepieciešami papildus 

naudas līdzekļi. JSLP 2017.gada budžeta ietvaros tika 

izlietoti 32 400 euro 10 personu mājokļa pielāgošanai. 
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2018.gadā budžetā tiek paredzēti 27 600 euro 8 

personu mājokļa pielāgošanai.  

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Personas ar invaliditāti darbspējīgā vecumā var 

integrēties darba tirgū un strādāt algotu darbu. 

5.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības 

partneri. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas 

domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā. 

 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A. Rāviņš 

  


