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SALĪDZINOŠĀ TABULA 23.08.2018. GROZĪJUMIEM JELGAVAS 

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013.GADA 23.MAIJA SAISTOŠAJIEM 

NOTEIKUMIEM NR.13-12 „PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM VIDES 

PIELĀGOŠANAI PERSONAI, KURA PĀRVIETOJAS RITEŅKRĒSLĀ” 

 

Esošā redakcija Jaunā redakcija 

 

 6.1 Gadījumos, kad  naudas līdzekļu 

apjoms nav pietiekošs atbalsta 

pasākumu realizēšanai  konkrētai 

personai pilnā apjomā kārtējā budžeta 

gadā, atbalsta pasākumi tiek 

nodrošināti nākamajām rindā 

reģistrētajām personām. 

10.3. pieprasa Jelgavas pilsētas domes 

administrācijas Būvvaldei (turpmāk – 

Būvvalde) sniegt atzinumu par mājokļa 

pielāgošanas iespējamību; 

 

10.3. pieprasa Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administrācijas Būvvaldei 

(turpmāk – Būvvalde) sniegt atzinumu 

par mājokļa pielāgošanas iespējamību; 

 

11. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

11. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

12. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka 

persona ir atzīta par tiesīgu saņemt 

pabalstu mājokļa iekšējas vides 

pielāgošanai, 3 (triju) darba dienu laikā 

rakstiski paziņo Jelgavas pilsētas domes 

administrācijas Īpašumu konversijas 

pārvaldei (turpmāk – ĪKP). 
 

12. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka 

persona ir atzīta par tiesīgu saņemt 

pabalstu mājokļa iekšējas vides 

pielāgošanai, 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstiski paziņo Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administrācijas 

Pašvaldības īpašumu pārvaldei 

(turpmāk – PĪP). 
 

14. Pēc noteikumu 12.punktā minētā 

lēmuma saņemšanas ĪKP veic personas 

mājokļa apsekošanu, tāmes izstrādāšanu 

saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, 

četrpusēja līguma slēgšanu par 

nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp 

JSLP, ĪKP, pakalpojuma sniedzēju un 

personu. 

 

14. Pēc noteikumu 12.punktā minētā 

lēmuma saņemšanas PĪP veic personas 

mājokļa apsekošanu, tāmes izstrādāšanu 

saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, 

četrpusēja līguma slēgšanu par 

nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp 

JSLP, PĪP, pakalpojuma sniedzēju un 

personu. 

 

15. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 

JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par noteikumu 7.punktā minētā 

pabalsta piešķiršanu un 3 (triju) darba 

dienu laikā paziņo personai par pieņemto 

lēmumu. 

 

15. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 

JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par noteikumu 7.punktā minētā 

pabalsta piešķiršanu un 5 (piecu) darba 

dienu laikā paziņo personai par pieņemto 

lēmumu. 
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23. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

23. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

24. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka 

persona ir atzīta par tiesīgu saņemt 

pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides 

pielāgošanai, 3 (triju) darba dienu laikā 

rakstiski paziņo ĪKP. 

 

24. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka, ka 

persona ir atzīta par tiesīgu saņemt 

pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides 

pielāgošanai, 5 (piecu) darba dienu laikā 

rakstiski paziņo PĪP. 

 

26. Pēc noteikumu 24.punktā minētā 

lēmuma saņemšanas ĪKP veic personas 

viendzīvokļa mājas apsekošanu, izstrādā 

tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, 

slēdz četrpusēju līgumu par 

nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp 

JSLP, ĪKP, pakalpojuma sniedzēju un 

personu. 

26. Pēc noteikumu 24.punktā minētā 

lēmuma saņemšanas PĪP veic personas 

viendzīvokļa mājas apsekošanu, izstrādā 

tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, 

slēdz četrpusēju līgumu par 

nepieciešamo būvdarbu veikšanu starp 

JSLP, PĪP, pakalpojuma sniedzēju un 

personu. 

 

27. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 

JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par noteikumu 19.punktā minētā 

pabalsta piešķiršanu un 3 (triju) darba 

dienu laikā paziņo personai par pieņemto 

lēmumu. 

 

27. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 

JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par noteikumu 19.punktā minētā 

pabalsta piešķiršanu un 5 (piecu) darba 

dienu laikā paziņo personai par pieņemto 

lēmumu. 

 

39.2. noteikumu 9.2.–9.4.apakšpunktā 

minētos dokumentus; 

 

39.2. noteikumu 9.2.–9.3.apakšpunktā 

minētos dokumentus; 

 

39.3. dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmumu par piekrišanu veikt mājokļa 

pielāgošanu (ja persona dzīvo 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā), izņemot 

gadījumu, kad personai ir nepieciešams 

mobilais pacēlājs; 

 

39.3. dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmumu un pārvaldnieka 

saskaņojumu par piekrišanu veikt 

mājokļa pielāgošanu (ja persona dzīvo 

dzīvojamā mājā, kurā ir vairāki 

īpašnieki), izņemot gadījumu, kad 

personai ir nepieciešams mobilais 

pacēlājs; 

39.4. pārvaldnieka saskaņojumu (ja 

persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā). 

 

39.4. mājokļa īpašnieka rakstisku 

piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu 

(ja persona nav mājokļa īpašnieks), 

izņemot gadījumu, kad personai ir 

nepieciešams mobilais pacēlājs. 

41. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

41. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

42. Par pieņemto lēmumu, par personas 

atbilstību saņemt atbalstu pacēlāja 

nodošanai personas lietošanā, 3 (triju) 

42. Par pieņemto lēmumu, par personas 

atbilstību saņemt atbalstu pacēlāja 

nodošanai personas lietošanā, 5 (piecu) 
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darba dienu laikā rakstiski paziņo 

pārvaldniekam. 

 

darba dienu laikā rakstiski paziņo 

pārvaldniekam, izņemot gadījumu, kad 

personai ir piešķirts mobilais pacēlājs. 

44.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

pacēlāja uzstādīšanas noslēgt trīspusēju 

līgumu par pacēlāja tehnisko apkopi starp 

JSLP, personu un pakalpojuma 

sniedzēju; 

 

44.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

pacēlāja uzstādīšanas vai nodošanas 

patapinājumā noslēgt trīspusēju līgumu 

par pacēlāja tehnisko apkopi starp JSLP, 

personu un pakalpojuma sniedzēju; 

 

44.3. vajadzībai izbeidzoties, nodot 

pacēlāju JSLP. 

 

44.3. nodrošināt trīspusēja  līguma 

noslēgšanu starp JSLP, personu un 

trešo personu, kura nodrošinās  

nodotā pacēlāja atgriešanu JSLP, 

vajadzībai izbeidzoties, gadījumos kad 

persona pati nevar atgriezt pacēlāju 

JSLP. 

48. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

48. Par pieņemto lēmumu 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo personai. 

 

49. Par pieņemto lēmumu par personas 

atbilstību saņemt atbalstu pandusa 

(uzbrauktuves) izbūvei, 3 (triju) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo 

pārvaldniekam un ĪKP. 

 

49. Par pieņemto lēmumu par personas 

atbilstību saņemt atbalstu pandusa 

(uzbrauktuves) izbūvei, 5 (piecu) darba 

dienu laikā rakstiski paziņo 

pārvaldniekam un PĪP. 

 

51. Pēc noteikumu 49.punktā lēmuma 

saņemšanas ĪKP veic personas mājokļa 

apsekošanu, izstrādā tāmi saskaņā ar 

ergoterapeita atzinumu, organizē 

četrpusēja līguma slēgšanu par 

nepieciešamo būvdarbu veikšanu. 

 

51. Pēc noteikumu 49.punktā lēmuma 

saņemšanas PĪP veic personas mājokļa 

apsekošanu, izstrādā tāmi saskaņā ar 

ergoterapeita atzinumu, organizē 

četrpusēja līguma slēgšanu par 

nepieciešamo būvdarbu veikšanu. 

 

52. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 

JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par atbalsta piešķiršanu pandusa 

(uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu 

dzīvojamajā mājā un 3 (triju) darba 

dienu laikā paziņo personai par pieņemto 

lēmumu. 

 

52. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas 

JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par atbalsta piešķiršanu pandusa 

(uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu 

dzīvojamajā mājā un 5 (piecu) darba 

dienu laikā paziņo personai par pieņemto 

lēmumu. 

 

 

Informāciju sagatavoja; 

JSLP vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos                                          

J.Laškova, 63012536 


