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Jelgavā, 2018.gada 23.augustā (prot. Nr.___)
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 23.AUGUSTA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.______ „GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2013.GADA 23.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.13-12 „PAR ATBALSTA
PASĀKUMIEM VIDES PIELĀGOŠANAI PERSONAI, KURA PĀRVIETOJAS
RITEŅKRĒSLĀ””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.13-12
„Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā””
(Latvijas Vēstnesis, 2013, 128., 200.nr.; 2016, 219.nr.) (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:
“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.”
2. Aizstāt visā noteikumu tekstā skaitli un vārdu “3 (triju)” ar skaitli un vārdu “5 (piecu)”.
3. Aizstāt noteikumu 10.3.apakšpunktā vārdu “domes” ar vārdu “pašvaldības”.
4. Aizstāt noteikumu 12.punktā vārdus un saīsinājumu “Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Īpašumu konversijas pārvaldei (turpmāk – ĪKP)”
ar vārdiem un
saīsinājumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu
pārvaldei (turpmāk - PĪP)”.
5. Aizstāt visā noteikumu tekstā saīsinājumu “ĪKP” ar saīsinājumu “PĪP”.
6. Aizstāt noteikumu 39.2.apakšpunktā skaitli “9.4.” ar skaitli “9.3.”.
7. Izteikt noteikumu 39.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“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;”.
8. Izteikt noteikumu 39.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“39.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu (ja persona nav
mājokļa īpašnieks), izņemot gadījumu, kad personai ir nepieciešams mobilais pacēlājs.”
9. Papildināt noteikumu 42.punktu aiz vārda “pārvaldniekam” ar vārdiem “izņemot
gadījumu, kad personai ir piešķirts mobilais pacēlājs.”.
10. Papildināt noteikumu 44.2.apakšpunktu aiz vārda “uzstādīšanas” ar vārdiem “vai
nodošanas patapinājumā”.
11. Izteikt noteikumu 44.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“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”.
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