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Pašvaldības ir sakārtotas atbilstoši Valsts zemes dienesta interneta vietnē ietvertai 

tabulai Pašvaldību adreses pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pieejams: 

https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/administrativi-teritoriala-reforma-

latvija?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

Aizkraukles novads    

Normatīvais regulējums 

 

Detalizēts apraksts 

Persona vēršas ar iesniegumu pašvaldībā, norādot sev vēlamo situācijas risinājumu. 

Pozitīva lēmuma gadījumā tiek veikts dzīves vietas novērtējums un tiek veikta 

mājokļa vides pieejamības uzlabošana. Nepieciešamības gadījumā persona var 

vērsties Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, kas palīdzēs sagatavot iesniegumu un 

ieteiks atbilstošākos risinājumus. 

 

Alūksnes novads 

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 

 

Augšdaugavas novads 

Normatīvais regulējums 

Saistošie noteikumi “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (jāpiesakās 

Augšdaugavas novada nekustāmo īpašumu nodaļā).  

Detalizēts apraksts 

Kopš 2019.gada ir 2 daudzdzīvokļu mājas, kurās ir vairākas personas ar ierobežotu 

mobilitāti, bezatlīdzības lietošanā mobilā ratiņkrēsla kāpurķēžu pacēlāji (Interreg V-A 

Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam ietvaros). 

Iesaistīties ar līdzfinansējumu 1000 eur apmērā ziedot.lv sniegtajā atbalstā 

https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/administrativi-teritoriala-reforma-latvija?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.vzd.gov.lv/lv/jaunums/administrativi-teritoriala-reforma-latvija?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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2personām ar invaliditāti Eglaines pagastā, kurā ir kustību traucējumi, pacēlāja 

ierīkošanai daudzdzīvokļu mājas kāpnēs. Pašvaldība piedalās “Atveseļošanās fonda 

pasākumā “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”, 

kas tiks īstenots trijās pagastu ēkās. Pašvaldības piedalās LM informatīvā atbalsta 

Atveseļošanas fonda pasākumā (Nr.3.1.2.1.i) “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar 

invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”, kur tiks nodrošināta 

individuālā mājokļa vides pieejamība. Pēc pašvaldību reformas īstenošanas, tiks 

veikta informācijas ievākšana par vides pieejamību mājokļiem, kurās dzīvo personas 

ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, pārvietošanās traucējumiem, pieaicinot 

Ilūkstes un Daugavpils novada Invalīdu biedrību “Ildra” valdes locekli, lai plānotu 

iespējamo palīdzību.  

 

Ādažu novads  

Normatīvais regulējums 

Carnikavas novada Domes 18.09.2013.saistošie noteikumi Nr. 2013/37 “Par kārtību, 

kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju” . 

Detalizēts apraksts 

Rakstisks iesniegums Sociālajā dienestā, ārsta apliecinājums par ratiņkrēslu. Pārējās 

darbības veic Sociālais dienests sadarbībā ar Būvvaldi un “Carnikavas 

komunālserviss”. 

  

Balvu novads 

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 

 

Bauskas novads  

Normatīvais regulējums 

Bauskas novada 2019.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.16 “Par sociālajiem 

pakalpojumiem Bauskas novadā” (precizēti 30.01.2020.). 
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Detalizēts apraksts 

Klients vēršas Bauskas novada Sociālā dienestā un iesniedz iesniegumu par 

nepieciešamību pēc mājokļa un vides pielāgošanas. Pēc iesnieguma saņemšanas 

ergoterapeits un saimnieciskās nodaļas darbinieks veic dzīvesvietas apsekošanu, lai 

pārliecinātos par esošo situāciju. Klientam papildus jāiesniedz izraksts no 

ambulatorās pacienta medicīniskās kartes (027/u), ka personai ir pirmās grupas 

invaliditāte vai bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem un pārvietojas riteņkrēslā 

un nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, īres 

līguma vai tiesību apliecinoša dokumenta kopija, mājokļa īpašnieka rakstiska 

piekrišana, ka atļauj pacēlāja uzstādīšanu vai mājokļa pielāgošanu ( ja persona nav 

mājokļa īpašnieks). 

Sociālais dienests papildus iegūst vēl nepieciešamo informāciju: ergoterapeits dod 

atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem, nepieciešamības gadījumā 

ergoterapeits sagatavo ikdienas veicamo aktivitāšu novērtēšanas karti. Notiek saziņa 

ar Bauskas novada Būvvaldi par nepieciešamajiem mājokļa rekonstrukcijas projekta 

pielāgojumiem, būvatļaujām. Pēc visu dokumentu un atļauju saņemšanas dienests 

sazinās ar sertificētu firmu, kas veic vides pielāgošanu un lūdz iesniegt izmaksu tāmi, 

tehnisko vizualizācijas plānu – projektu. 

Pēc dokumentu un informācijas apkopošanas Sociālais dienests izlemj par 

piemērotāko mājokļa un vides pielāgotības veidu, personas vai tās apgādnieka 

līdzfinansējuma apmēru un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai 

atteikumu. Par pieņemto lēmumu informē klientu un  pakalpojuma piešķiršanas 

gadījumā noslēdz trīspusēju līgumu starp Sociālo dienestu, personu vai tās likumisko 

pārstāvi un reģistrētu būvkomersantu un tiek uzsākta mājokļa un/vai vides 

pielāgošana. 

 

Cēsu novads 

Normatīvais regulējums 

Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 “Par 

pabalstu mājokļa vides pielāgošanai Cēsu novadā”.  
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Detalizēts apraksts 

Pabalsts mājokļa vides pielāgošanai var  tikt piešķirts personai ar I vai II grupas 

invaliditāti, kurai ir kustību traucējumi un bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem 

noteiktas medicīniskās indikācijas īpašās kopšanas nepieciešamībai. 

Tiesības saņemt pabalstu ir personām ar invaliditāti, kuras savu pamata dzīvesvietu ir 

deklarējušas Cēsu novadā un faktiski arī šeit dzīvo  sev vai ģimenes loceklim 

piederošā vai tiesiskā valdījumā esošā mājoklī. Ja tiek īrēta dzīvesvieta, tad īres 

līgumam jābūt noslēgtam vismaz uz pieciem gadiem no pabalsta pieprasīšanas 

dienas, izņemot gadījumus, ja persona īrē pašvaldības dzīvojamo telpu. 

Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā 

iesniedz: 

a) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu (ja personas vārdā rīkojas tās 

pilnvarotais pārstāvis, tad jāiesniedz dokuments, kas apliecina pārstāvības 

tiesības); 

b) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem mājokļa vides pielāgojumiem; 

c) sertificēta būvspeciālista sagatavotu dokumentu par pielāgojamā mājokļa  

telpu atbilstību  vides pieejamības prasībām atbilstoši ergoterapeita 

atzinumam; 

d) sertificēta būvspeciālista sagatavotu izdevumu tāmi par mājokļa vides 

pielāgojumiem; 

e) dzīvojamās platības īres līguma kopiju; 

f) mājokļa īpašnieka rakstveida piekrišanu vides pielāgošanai, ja persona dzīvo 

citai personai piederošā mājoklī. 

Pēc visu dokumentu saņemšanas Dienests viena mēneša laikā izvērtē dokumentus un 

pieņem lēmumu. 
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Dienvidkurzemes novads1 

Normatīvais regulējums 

-  

Detalizēts apraksts 

Iepriekš iesniedza iesniegumu, risināja individuālus gadījumus. 

      

Dobeles novads 

Normatīvais regulējums 

-  

Detalizēts apraksts 

Vēršas pie izīrētāja vai mājas pārvaldnieka ar iesniegumu, pārvaldnieks vēršas pie 

pašvaldības. Ja nav iespējams nodrošināt pieejamību īrniekam izīrētajā dzīvoklī, 

pašvaldība piedāvā dzīvokli apmainīt pret citu.  

 

Gulbenes novads 

Normatīvais regulējums 

  

Detalizēts apraksts 

Iesniegums brīvā formā, pašvaldībā. Pašvaldība izvēlas risinājumu atbilstoši finanšu 

iespējām. 

 

 
1 Papildus vēlos informēt, ka 2022. gadā ir saņemta informācija, ka Atveseļošanās fonda pasākuma 
“Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” ietvaros 
Dienvidkurzemes novadā būs iespējams pielāgot mājvietu 5 personām. 
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Jelgavas novads 

Normatīvais regulējums 

Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada 10.decembra Saistošie noteikumi Nr19 

“Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt 

pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai”. 

Detalizēts apraksts 

Tiesības saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai ir 

personai ar I vai II grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem un ģimenei ar bērniem 

ar kustību traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas bērna invalīda 

kopšanas nepieciešamībai (turpmāk- Persona), ja Persona savu pamata dzīves vietu 

uz pabalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi Jelgavas novada administratīvajā 

teritorijā. 

Mājoklim, kurā Persona vēlas veikt pielāgojumus jābūt ģimenes īpašumā vai arī 

Persona vai tās ģimenes locekļi to īrē un ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. 

Pabalstu piešķir neizvērtējot personas ienākumus un materiālo situāciju. 

Pabalsta maksimālais apmērs vienai Personai ir līdz 6000 euro, kuru nosaka, 

izvērtējot ergoterapeita atzinumā norādītos pielāgojumus un to izmaksas, par kurām 

pašvaldībā var saņemt konsultācijas pie pašvaldības būvinženiera. 

Visu nepieciešamo informāciju par pabalsta piešķiršanas kārtību, par to, kādi 

dokumenti jāiesniedz, persona var saņemt pie Jelgavas novada Sociālā dienesta 

sociālā darbinieka savā pagastā. 

  

Jēkabpils novads 

Normatīvais regulējums 

Pašlaik spēkā ir vecie noteikumi. Jēkabpils pilsētas domes 30.11.2017. saistošie 

noteikumi Nr.26 „Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības 

nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem”. 
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Detalizēts apraksts 

Saistošie noteikumi paredz atbalstu vides pielāgošanai dzīvesvietā, atbalstu pandusa 

ierīkošanai, pacēlāja nodošanu personas lietošanā un pabalstu izdevumu segšanai, 

kas saistīti ar dokumentu noformēšanu. 

Lai saņemtu atbalstu vides pielāgošanai dzīvesvietā un atbalstu pandusa ierīkošanai, 

persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis sociālajā dienestā (turpmāk – 

Dienests) iesniedz: 

a) iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta 

pasākumu, norādot problēmu un vēlamo risinājumu, un iekļaušanu Dienesta 

atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai reģistrā (turpmāk – 

atbalsta reģistrs); 

b) dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja 

personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis; 

c) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem; 

d) īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu), mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja 

persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī; 

e) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) atzinumu par 

vides pielāgošanas iespējamību atbilstoši ergoterapeita atzinumā 

iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem.  

Lai saņemtu lietošanā pacēlāju, persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis 

Dienestā iesniedz: 

a) iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta 

pasākumu, norādot problēmu un vēlamo risinājumu, un iekļaušanu Dienesta 

atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai reģistrā (turpmāk – 

atbalsta reģistrs); 

b) dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja 

personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis; 

c) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem. 

Lai saņemtu pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu. 
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a) iesniegumu;  

b) dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja 

personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis; 

c) izdevumus apliecinošus dokumentus (rēķinus, kvītis u.c.). 

Jautājumus, kas saistīti ar būvkomersantu, kas veiks vides pielāgošanu, būvatļaujām, 

izdevumu tāmēm un līgumu slēgšanu par veicamajiem darbiem jāuzņemas pašam 

pieprasītājam vai tā likumiskajām pārstāvim. Ja to pats nevar veikt un nav neviena, 

kas varētu palīdzēt, formalitātes palīdz kārtot Dienesta darbinieks. Parasti Dienests 

atrod arī ergoterapeitu, kurš varētu sniegt sākotnējo atzinumu. Atbilstoši saistošajos 

noteikumos noteiktajam, nepieciešams arī ergoterapeita atzinums, ka vides 

pielāgošana veikta atbilstoši sākotnējam atzinumam. 

  

Krāslavas novads 

Normatīvais regulējums 

  

Detalizēts apraksts 

Iesniedz iesniegumu, lai nodrošinātu mājokļa pieejamību. 

Krāslavas novada dome lemj par pandusa/ pacēlāja ierīkošanu/ uzstādīšanu minēto 

personu mājokļos (finansējuma piešķiršana) Krāslavas novada pašvaldības domes 

sēdē. 

     

Kuldīgas novads  

Normatīvais regulējums 

Saistošie noteikumi 2016/4 “Par kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir 

pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā 

riteņkrēsla pacēlāju iegādei”  

Detalizēts apraksts 

Deklarācija Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; I vai II 

invaliditātes grupa, bērna ar kustību traucējumiem, ja pārvietojas riteņkrēslā. Lai 
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saņemtu pabalstu, persona iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā iesniegumu, 

invaliditātes apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), ģimenes ārsta izsniegt izraksts ar 

rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai, 

tāme saskaņā ar ergoterapeita atzinumu. Persona tiek apsekota, slēdzienu par 

personas atbilstību pabalsta saņēmēju kategorijai nosūta Kuldīgas novada Attīstības 

pārvaldes Būvniecības nodaļai. Būvniecības nodaļa iesniedz sagatavoto slēdzienu par 

pacēlāja iegādi vai mājokļa pielāgošanu Kuldīgas novada domei. Kuldīgas novada 

dome pieņem lēmumu par  tiesīgu saņemt pabalstu. 

         

Ķekavas novads 

Normatīvais regulējums 

2021.gada 6.oktobra saistošie noteikumi Nr.28/2021 “Par atbalsta pasākumiem 

mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ķekavas 

novadā”  

Detalizēts apraksts 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība:  

a) personas vai likumiskā pārstāvja iesniegums; 

b) iesniegumam jāpievieno mājokļa īpašumu tiesības apliecinošs dokuments, vai 

īres līguma kopija;  mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana; 

c) iesniegumam jāpievieno ģimenes ārsta izraksts, kurā norādīta informācija par 

funkcionēšanas ierobežojumiem; 

d) ergoterapeita atzinums; 

e) speciālista atzinums par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu, kurš 

veiks nepieciešamās ierīces uzstādīšanu. 

      

Limbažu novads  

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 
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Līvānu novads 

Normatīvais regulējums 

2019.gada 30.maijā pieņemti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.8 "Par 

atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību 

traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā"  

Detalizēts apraksts 

Palīdzības pieprasītājs Līvānu novada Sociālajā dienestā iesniedz: 

a) iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt vienu atbalsta 

pasākumiem; 

b) dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja 

personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis; 

c) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem;  

d) īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mājokļa īpašuma tiesības nav 

nostiprinātas zemesgrāmatā; 

e) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja persona dzīvo 

citai personai piederošā mājoklī;  

f) dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ārējas vides pielāgošanu, ja persona vēlas saņemt atbalstu 

pandusa ierīkošanai;  

g) vides pielāgošanas darbu nodošanas – pieņemšanas akta kopiju (uzrādot 

oriģinālu);  

h) apmaksātu izdevumu apliecinošus dokumentus (rēķinus, kvītis, līgumus u.c.). 

Sociālais dienests papildus pārliecinās vai ir izsniegts: 

a) Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas atzinums un 

izpildmērījuma plāns veiktajam darbu apjomam, ja pandusa ierīkošanai nav 

bijusi nepieciešama apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts vai būvatļauja;  

b) apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts ar visu tajos ietverto 

nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai nepieciešama apliecinājuma karte vai 

paskaidrojuma raksts vai būvatļauju ar atzīmi par visu tajā ietverto 

projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja vides 
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pielāgošanai nepieciešama būvatļauja, un aktu par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā.  

Pēc minēto dokumentu saņemšanas Līvānu novada Sociālais dienests izvērtē 

personas atbilstību atbalsta pasākumu saņemšanai noteiktajām prasībām, apseko 

personu dzīvesvietā un novērtē personas pašaprūpes spējas un individuālās 

vajadzības, pieņem lēmumu. 

Līvānu novada Sociālais dienests personai piešķiramā pabalsta vides pielāgošanai vai 

atbalsta pandusa ierīkošanai apmēru nosaka, ņemot par pamatu iesniegtos 

dokumentus un noteikto maksimālo pabalsta apmēru, bet nepārsniedzot faktiskos 

izdevumus. 

  

Ludzas novads2 

Normatīvais regulējums 

-  

 
2 Pašvaldība un Sociālais dienests jau vairākus (5) gadus ir aktīvi iesaistījušies projekta 
“Deinstitucionalizācijas pasakumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanā, kas paredz sabiedrībā 
balstīto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar 
funkcionālajiem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Projekta īstenošanas rezultātā ir 
izveidoti divi mūsdienīgi Daudzfunkcionālie sociālo pakalpojumu centri 18.Novembra ielā 17A, Ludzā, 
un Teātra ielā 10, Kārsavā. Katrā centrā ir izveidoti četri pakalpojumi: dienas aprūpes centra 
pakalpojumi un specializēto darbnīcu pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas 
aprūpes centra pakalpojumi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem 
traucējumiem. 2021.gadā par projektu Nr.9.3.1.1/18/I/008 Ludzas novada pašvaldība saņēma atzinību 
par izcilību vides piekļūstamības nodrošināšanā “Iekļaujošas un piekļūstamas vides izveide 
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Ludzā, 18.Novembra ielā 17A”.  
Pašvaldība ir apstiprinājusi dalību Atveseļošanas fonda pasākumā (Nr.3.1.2.1.i) "Atbalsta pasākumi 
cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk – pasākums), kas paredz 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas Nr. 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un 
nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem”. 
Pasākuma ietvaros Labklājības ministrija ir iecerējusi sniegt atbalstu personu ar invaliditāti individuālo 
mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai. Pasākuma ietvaros paredzēta vides piekļūstamības 
uzlabošana personām ar kustību traucējumiem, lai veicinātu šo personu veiksmīgāku iekļaušanos 
sabiedrībā, nodrošinot pārvietošanās brīvību, tādā veidā veicinot šo personu iesaistīšanos darba tirgū 
un pieeju veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem.  
ANM plāna investīcijas projektu īstenošanu ir plānots uzsākt 2022. gadā un pabeigt līdz 2024. gada 
beigām. Atbalstu plānots sniegt 259 personām ar invaliditāti visā Latvijā, Ludzas novadā – 4 personām 
ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi (bērni no 15–17 (ieskaitot) gadu vecumam un pilngadīgas 
personas ar I un II invaliditātes grupu darbspējas vecumā, t.i., no 18 līdz valstī noteiktā pensijas 
vecuma sasniegšanai viena mājokļa pielāgošanai. 
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Detalizēts apraksts 

Individuāli iesniegumi, saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021 “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”, 

piešķirot pabalstu krīzes situācijā. 

  

Madonas novads        

Normatīvais regulējums 

 

Detalizēts apraksts 

Šobrīd pašvaldībā nepastāv mehānisms, lai personai ar invaliditāti varētu tikt 

pielāgots mājoklis, jo līdz novadu reformai Dienests saskarās ar vairākām 

problēmām, kuras nav sociālo darbinieku kompetences jautājumi un kuru 

atrisināšanai nebija resursu. Tāpēc ir nepieciešamība pēc kompleksi izstrādātas 

pieejas, iesaistot vairāku jomu atbildīgos kompetentos speciālistus. 2022. gada 1. 

janvārī darbu uzsāka jaunizveidotais Madonas novada Sociālais dienests, ir būtiski 

turpināt darbu pie vides un mājokļu pieejamības nodrošināšanas personām ar 

invaliditāti. Dienestam sadarbībā ar Madonas novada pašvaldības speciālistiem 

jāstrādā pie jauna mehānisma izveides, lai personām ar invaliditāti varētu nodrošināt 

mājokļa pieejamību.  

Dienests informē, ka personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām 

ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj bez atbalsta izkļūt no dzīvesvietas, tiek 

nodrošināts mobilais kāpurķēdes pacēlājs ar ratiņkrēslu.  

 

Mārupes novads 

Normatīvais regulējums 

25.01.2022. stājušies spēkā Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi 

Nr.36/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez 

materiālā stāvokļa izvērtēšanas”.  
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Detalizēts apraksts 

Līdz 6000 EUR. 

      .     

Ogres novads3 

Normatīvais regulējums 

2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.20/2021 “Par atbalstu mājokļa 

ārējās vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiem”.  

Detalizēts apraksts 

Atbalstu ir tiesības saņemt personai ar kustību traucējumiem un kurai ir noteikta I vai 

II invaliditātes grupa, vai bērnam ar invaliditāti, kura savu dzīvesvietu deklarējusi un 

dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā. 

Dokumenti: 

Pašvaldībā iesniedzams iesniegums, norādot vēlamo mājokļa ārējās vides 

pielāgojuma veidu (pacēlājs vai panduss (uzbrauktuve)). Iesniegumam pievieno: 

a) ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos 

traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši 

spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu 

klasifikācijai un par personas pārvietošanos ratiņkrēslā; 

b) mājokļa lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, nepieciešamības 

gadījumā uzrādot oriģinālu, ja persona vai tās ģimenes loceklis nav mājokļa 

īpašnieks; 

c) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks; 

d) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem; 

e) personas apliecinājumu, ka mājoklim nav parādsaistības. 

 
3 Pašvaldība ir atsaukusies Labklājības ministrijas aicinājumam piedalīties Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna investīcijas Nr. 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības 
veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pasākuma “Atbalsta pasākumi 
cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai ietvaros ministrijas sniegtā 
finansiālā atbalsta personu ar invaliditāti individuālo mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai” 
pasākuma īstenošanā. 
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Atbalstu piešķir, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli, ja izpildās 

šādi nosacījumi: 

a) mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai lietošanā uz 

rakstveidā noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kura termiņš nav 

īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas; 

b) mājoklis atrodas ēkas pirmajā stāvā vai, ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo 

stāvu, ēkā ir ierīkots lifts, ko var izmantot persona ar kustību traucējumiem; 

c) dzīvokļa īpašnieks vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks, ja atbalsta 

pieprasītājs nav mājokļa īpašnieks, ir devis rakstisku piekrišanu pacēlāja vai 

pandusa ierīkošanai. 

Maksimālais Pašvaldības finansējuma apmērs vienai personai, ir līdz 6 000 euro, taču 

Pašvaldības komisija var lemt par finansējuma palielināšanu, izvērtējot katru 

gadījumu atsevišķi, ņemot vērā budžetā paredzētā finansējuma atlikumu un atbalsta 

saņēmēju reģistrā reģistrēto personu vajadzības. 

         

Olaines novads 

Normatīvais regulējums 

-  

Detalizēts apraksts 

Personai ar invaliditāti tiek sniegts mājokļa pieejamības nodrošināšanā, ievērojot 

pašvaldības finanšu un resursu pieejamos apmērus, rodot saprātīgu risinājumu. 

Personai ar invaliditāti vēršoties Olaines novada pašvaldībā vai Olaines novada 

pašvaldības aģentūrā “Olaines sociālais dienests”, tiek risināts jautājums par vides 

pieejamības nodrošināšanu. Šādos gadījumos personas un/vai mājsaimniecības 

ienākumi netiek izvērtēti un nevar būt par pamatu pakalpojuma nenodrošināšanai. 

Lai saņemtu pašvaldības palīdzību, nepieciešams VDEĀVK lēmums par invaliditātes 

piešķiršanu sakarā ar funkcionāliem traucējumiem  un sociālā darbinieka izvērtējums 

un atzinums par vides pielāgošanas nepieciešamību.  
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Preiļu novads 

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 

         

Rēzeknes novads 

Normatīvais regulējums 

”Kārtība, kādā tiek piešķirts pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras 

pārvietojas ratiņkrēslā” (2016.gada 18.februāris). 

Pašvaldībā ir pieņemta kārtība, bet ņemot vērā nelielo pieprasījumu un lai turpmāk 

efektīvāk risinātu pieejamības problēmu cilvēkiem ar redzes, dzirdes vai kustību 

traucējumiem, 2022. gadā tiek plānots izstrādāt un pieņemt saistošos noteikumus 

par vides pieejamības nodrošināšanu.  

Detalizēts apraksts 

Persona, kura pārvietojas ratiņkrēslā vai tās pilnvarotā persona iesniedz Sociālajā 

dienestā iesniegumu, ģimenes ārsta izziņu par nepieciešamajiem pielāgojumiem. 

Tāpat nepieciešama mājokļa īpašnieka piekrišana veicamajiem pielāgojumiem. 

Būvvalde sniedz atzinumu par veicamajiem pielāgojumiem.   

   

Ropažu novads 

Normatīvais regulējums 

Izstrādes procesā saistošie noteikumi “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides 

pielāgošanai personām ar funkcionēšana ierobežojumiem”. Provizoriski tie stāsies 

spēkā 2022.gada maijā.  

Detalizēts apraksts 

Iesniegums Sociālajā dienestā. ģimenes ārsta izrakstu, ergoterapeita atzinumu par 

personai nepieciešamajiem mājokļa pielāgojumiem, speciālista, kuram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju projektēšana), atzinumu par tehniski un 

ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai, informāciju par 

aprīkojumu, ierīci, ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt nepieciešamās 
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ierīces iegādi un uzstādīšanu, tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu 

un izmaksām. 

   

Salaspils novads 

Normatīvais regulējums 

Salaspils novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.3/2015 „Par 

atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas 

ierobežojumiem”. 

Detalizēts apraksts 

Lai persona varētu pieteikties uz pakalpojumu (mājokļa iekšējās vai ārējās vides 

pārbūve vai atjaunošana) un to saņemt, mājoklim, kuram paredzēts veikt mājokļa 

pielāgošanas darbus ir jāpieder personai vai tās ģimenes locekļiem, vai par mājokļa 

lietošanu personai vai tās ģimenes locekļiem ir jābūt noslēgtam īres līgumam uz 

termiņu ne mazāku kā 2 (diviem) gadiem no pabalsta piešķiršanas dienas, kā arī 

personai ir jābūt deklarētai mājoklī, kuram paredzēts veikt mājokļa pielāgošanas 

darbus ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas.  

Lai saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai 

pilnvarotā persona dienestā iesniedz:  

a) rakstisku iesniegumu par pabalsta piešķiršanu mājokļa iekšējās un/vai ārējās 

vides pielāgošanai; 

b) īres līguma kopiju; 

c) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja persona nav mājokļa īpašnieks; 

d) ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (izziņa 027-u); 

e) ergoterapeita atzinumu par personai nepieciešamajiem mājokļa 

pielāgojumiem; 

f) speciālista, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju 

projektēšana) un arhitekta prakse, atzinumu par tehniski un ekonomiski 

izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai; 

g) tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām. 
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Papildus informējam, ka pašvaldībā tiek saņemti pašvaldības iestāžu, kā arī 

privātpersonu ziņojumi par to, ka konkrētai personai potenciāli būtu jāsniedz 

palīdzība vides pielāgošanas jautājumu risināšanā. 

    

Saldus novads 

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 

 

Saulkrastu novads 

Normatīvais regulējums 

25.11.2020. Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi “Kārtība, kādā personas ar 

kustību traucējumiem Saulkrastu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides 

pielāgošanai”.  

Pašvaldībā ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi “Kārtība, kādā personas ar kustību 

traucējumiem Saulkrastu novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanai” un 

nosūtīti  VARAM saskaņošanai.  

Detalizēts apraksts 

Pakalpojuma saņemšanai Sociālā dienestā personas iesniedz iesniegumu un   citus 

nepieciešamos dokumentus t.sk. Saulkrastu novada būvvaldes izdotus dokumentus 

par telpu atbilstību vides pieejamības prasībām. 

    

Siguldas novads4 

Normatīvais regulējums 

2022.gada 1.janvārī spēkā stājušies Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 

4.novembra saistošie noteikumi Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas 

iniciatīvas pabalstiem”.  

 
4 Vienlaikus informējam, ka šobrīd notiek aktīvs darbs pie Siguldas novada Attīstības programmas 
2021.–2027. gadam izstrādes. Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 24. februāra sēdē 
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Detalizēts apraksts 

Vienreizējs pabalsts vides pieejamības pielāgošanai personām ar invaliditāti un 

kustību traucējumiem. Minētais pabalsts apmērs ir noteikts līdz 5 000,00 euro 

1.stāva vides pielāgošanai un līdz 10 000,00 euro  2. stāva un katra nākamā stāva 

vides pielāgošanai. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura mājsaimniecībā esošo 

personu ienākumi katram ģimenes loceklim nepārsniedz vidējo darba samaksas 

apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas un kura ģimenē ir persona ar I vai II grupas 

invaliditāti un kustību traucējumiem vai bērns ar invaliditāti un kustību 

traucējumiem. 

Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā kopā 

ar iesniegumu iesniedz sagatavotu un apstiprinātu būvniecības ieceres 

dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam, īpašumtiesību 

apliecinošu dokumentu vai dzīvojamās platības īres līguma kopiju, kas reģistrēts 

zemesgrāmatā,  dokumentu, kas apstiprina, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir 

atbalstījusi plānotās daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu 

personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vajadzībām. 

Informējam, ka pašvaldībai nav atsevišķas uzskaites par mājokļa pieejamības 

nodrošināšanu personām ar invaliditāti. Palīdzība tiek sniegta individuāli, pēc 

pieprasījuma.   

  

Smiltenes novads 

Normatīvais regulējums 

Saskaņā ar  Smiltenes novada domes saistošiem noteikumiem Nr.13/16 “Par 

Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību 

 
atbalstīta attīstības projekta redakcijas atkārtota nodošana publiskajai apspriešanai no 7.marta līdz 
28.martam. Minētajā plānošanas dokumentā paredzēti vairāki uzdevumi vides pieejamības 
nodrošināšanai, kuri tiks īstenoti pastāvīgi:  

- Uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi - sociālo pakalpojumu 
sniegšanai atbilstošu un piemērotu telpu un aprīkojumu nodrošināšana, kā rezultātā 
nodrošinātas atbilstošas un piemērotas telpas sociālo pakalpojumu sniegšanu dažādām 
mērķa grupām, t.sk. nodrošināta vides pieejamība; 

- Pilnveidot publiskās ārtelpas kvalitāti un vides pieejamību- vides pieejamības nodrošināšana 
pie pašvaldības ēkām un publiskām teritorijām. 
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dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pastāv arī līdzfinansējuma 

mehānisms, kur iedzīvotāji var saņemt finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu un vienas dzīvojamās mājas  teritorijas 

labiekārtošanai, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, 

bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinātu vides pieejamību. 

Pieejamais finansējums gada laikā ir  līdz 5000 eiro. 

https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/pasvaldibas-

lidzfinansejums  

Detalizēts apraksts 

Publicējām aicinājumu Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Smiltenes novada ziņas” pieteikties personas ar kustības traucējumiem individuālo 

mājokļu vides piekļūstamības uzlabošanai. 

https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/domes-vestis/   

2022.gada februāris.  

Ar mērķi informēt mērķa grupu par iespēju pieteikties atbalstam mājokļa 

pielāgošanai, kā atbalstu pašvaldību īstenotajiem informatīvajiem pasākumiem 

Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) veiks sabiedrības informēšanas 

pasākumus, piemēram, reklāmas izvietošanu reģionālajos drukātajos preses 

izdevumos, reģionālajās radio stacijās, informatīvo atbalstu sociālajos tīklos.  

Smiltenes novada biedrība ““ATBALSTS” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” realizē  

mājokļa vides pieejamības uzlabošanu personai ar kustību traucējumiem par 

labdarības maratona “Dod pieci” ietvaros saziedotiem līdzekļiem ar mērķi palīdzēt 

nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, Smiltenes 

novada pašvaldība sadarbojas šī procesa īstenošanai.   

 

Talsu novads 

Normatīvais regulējums 

Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr. 22 “Pabalsts 

mājokļa vides pielāgošanai”.  

https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/pasvaldibas-lidzfinansejums
https://smiltenesnovads.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/pasvaldibas-lidzfinansejums
https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/domes-vestis/
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Detalizēts apraksts 

Personas ar invaliditāti pamata dzīvesvietai jābūt deklarētai Talsu novada 

administratīvajā teritorijā, jāiesniedz Talsu novada Sociālajā dienestā iesniegums, 

ergoterapeita atzinums, īres līgums (ja persona dzīvo īrētā dzīvoklī), sagatavota 

izdevuma tāme. Persona iepriekš var sazināties ar Talsu novada Sociālo dienestu, 

rakstot uz e-pasta  adresi: socialais.dienests@talsi.lv vai zvanot Talsu novada Sociālā 

dienesta vadītājas vietniecei Ilzei Kārklevalkai, mob.tālr. 20234529.  

         

Tukuma novads 

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 

         

Valkas novads5 

Normatīvais regulējums 

-  

Detalizēts apraksts 

Šobrīd, lai persona ar invaliditāti varētu veikt mājokļa pieejamības nodrošināšanu 

(iespēju iekļūt/izkļūt no mājokļa), persona ar invaliditāti griežas ar iesniegumu 

Pašvaldībā. Būvvalde izskata sagatavotas un iesniegtas būvniecības ieceres un 

nodrošina būvniecības tiesiskumu atbilstoši Būvniecības likumam un tam 

pakārtotajiem normatīvajiem aktiem.  

 

Valmieras novads 

Normatīvais regulējums 

Pašvaldības domes 26.08.2021. saistošie noteikumi Nr.7 “Par mājsaimniecības 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras 

novada pašvaldībā”.  

 
5 Valka ir ieinteresēta piedalīties Dod pieci akcijā. 
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Detalizēts apraksts 

Tiesības saņemt Pabalstu ir mājsaimniecībai/personai, kurai piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. 

Pašvaldības iestādē „Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) 

ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

a) iesniegums; 

b) ergoterapeita atzinums par mājokļa pielāgošanas nepieciešamību; 

c) izdevumu tāme par mājokļa vides pielāgojumiem; 

d) īres līguma kopija; 

e) mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana vides pielāgošanai; 

f) dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par atļauju veikt daudzdzīvokļu 

dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu; 

g) Būvvaldes izdots dokuments par telpu atbilstību mājokļa pielāgošanas 

prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem 

vides pielāgojumiem 

   

Varakļānu novads 

Normatīvais regulējums 

  

Detalizēts apraksts 

Personai jāvēršas pašvaldībā, vai Sociālajā dienestā ar iesniegumu, izvērtējot 

pieejamo informāciju, tiek pieņemts lēmums piešķirt/atteikt pakalpojuma 

nodrošināšanu. 

 

Ventspils novads 

Normatīvais regulējums 

Nav normatīvā regulējuma vai izstrādātas kārtības par mājokļu pielāgošanu. 
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Rīgas valstspilsēta6 

Normatīvais regulējums 

Rīgas domes 03.04.2020. saistošie noteikumi Nr.10 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 

pabalstu mājokļu pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, un personām 

ar redzes invaliditāti”, kuros nepieciešams veikt grozījumus. Tiek plānots 2022.gadā 

izveidot starpinstitūciju darba grupu, kurā tiktu precizētas funkcijas un pienākumi 

procesā iesaistīto institūciju starpā. 

Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošie  noteikumi Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas 

pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, 

un personām ar redzes invaliditāti". 

Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošie noteikumi Nr.125 "Par kārtību, kādā Rīgas 

pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus".  

Detalizēts apraksts 

Lai saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis 

vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz: 

a) iesniegumu pabalsta saņemšanai; 

b) izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) 

vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju 

Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai; 

c) īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu); 

d) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav 

mājokļa īpašnieks. 

 
6 Departamentā ir uzsākti projektēšanas darbi ar mērķi atjaunot un pārplānot bijušās istabu 
plānojuma ēkas Prūšu ielā 25A, Lielupes ielā 1 k-10 un Dolomīta ielā 1, Rīgā, kuru pārbūves projektos 
tiek paredzēti lifti/pacēlāji, kā arī visu māju pirmajos stāvos tiek paredzēti servisa dzīvokļi personām ar 
invaliditāti, tādējādi nākotnē nodrošinot vides pieejamību un normatīviem atbilstošas prasības telpām 
to potenciālajiem īrniekiem. 
Servisa dzīvokļi ir arī vairākās agrākos periodos būvētajās sociālajās dzīvojamās mājās Rīgā. 
Pašvaldība piedāvā personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, servisa dzīvokļus. Tie ir pašvaldības 
īpašumā esoši dzīvokļi, kas pielāgoti ratiņkrēslu lietotājiem. Ja vides pieejamība tiek plānota personas 
mājoklī, tad Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeiti izvērtē klienta vajadzības un pielāgojumu apmēru gan 
iekštelpās, gan koplietošanas telpās, ja dzīvoklis ir daudzdzīvokļu mājā un ir vajadzīgs pacēlājs. 
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Lai personai lietošanā tiktu piešķirts pacēlājs, persona vai tās likumiskais pārstāvis 

vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz: 

a) iesniegumu; 

b) invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

c) izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) 

vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas ratiņkrēslā; 

d) īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

e) mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, 

ja persona nav mājokļa īpašnieks. 

      

Jūrmalas valstspilsēta 

Normatīvais regulējums 

Jūrmalas domes 2021.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un 

mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti” 

(https://likumi.lv/ta/id/321198-par-jurmalas-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-vides-

pielagosanai-personam-kuras-parvietojas-ritenkresla-un-majokla-pielagosanai)  

Detalizēts apraksts 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu 

vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā ir tiesības saņemt palīdzību vides 

pielāgošanai (mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām 

palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā. 

Vides pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personām, nodrošinot 

iespēju pārvietoties mājoklī vai iekļūt vai izkļūt no mājokļa, paaugstinot aktivitāšu 

veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības). 

Savukārt personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti 

ir tiesības saņemt palīdzību mājokļa pielāgošanai (mājokļa iekšējās vides (dzīvojamās 

telpas) pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajiem tehniskajiem 

palīglīdzekļiem. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu 

https://likumi.lv/ta/id/321198-par-jurmalas-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-vides-pielagosanai-personam-kuras-parvietojas-ritenkresla-un-majokla-pielagosanai
https://likumi.lv/ta/id/321198-par-jurmalas-pilsetas-pasvaldibas-palidzibu-vides-pielagosanai-personam-kuras-parvietojas-ritenkresla-un-majokla-pielagosanai
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personām, nodrošinot iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas 

spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības). 

Lai persona varētu pieteikties uz pakalpojumu un to saņemt, ir jāiesniedz:  

a) iesniegums palīdzības saņemšanai, norādot vēlamo palīdzības veidu; 

b) ģimenes ārsta sagatavotu izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās 

kartes (veidlapa Nr. 027/u), kas satur apliecinājumu, ka Persona pārvietojas 

riteņkrēslā vai Persona ir ar redzes invaliditāti, rekomendācijas un 

medicīnisko informāciju ergoterapeitam atzinuma sagatavošanai; 

c) īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Persona nedzīvo sev piederošā 

mājoklī; 

d) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona nav 

mājokļa īpašnieks; 

e) sertificēta speciālista sagatavotu tāmi vides pielāgošanas darbu veikšanai vai 

vides pielāgošanas aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izdevumu tāmi 

(turpmāk – tāme). 

    

Daugavpils valstspilsēta 

Normatīvais regulējums 

Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.23 

“Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides 

pieejamības nodrošināšanai”  

Detalizēts apraksts 

Pašvaldības finanšu atbalsts ir līdz 4000 euro (mājokļa pielāgošanai); pandusam – 13 

000, pacēlējam – 9000 euro. Nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu 

segšana ir līdz 800 euro. 

Atbalstu mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai ar I un II 

grupas invaliditāti, kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, ja persona 

pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā. 
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Atbalsta saņemšanai persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, norādot nepieciešamā 

atbalsta veidu un pievieno šādus dokumentus: 

a) ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta 

medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa 

pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai; 

b) īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

c) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav 

mājokļa īpašnieks; 

d) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem. 

Dienests izskata personas atbilstību atbalsta saņemšanai, apseko personu dzīvesvietā 

un novērtē viņas pašaprūpes spējas, vajadzības gadījumā saņem būvvaldes un mājās 

pārvaldnieka atzinumu par būvniecības ieceres īstenošanas iespējamību un viena 

mēneša laikā pieņem lēmumu par atbalsta sniegšanu vai atteikumu, paziņojot 

lēmumu personai. Atbalsts tiek sniegts, neizvērtējot personas ienākumus. Pēc 

pozitīva lēmuma saņemšanas, persona vai tās likumiskais pārstāvis, sadarbībā ar 

Dienesta atbildīgajiem speciālistiem, īsteno nepieciešamos pasākumus būvniecību 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto dokumentu un saskaņojumu 

saņemšanai (ja ieplānoti būvniecības darbi). Atbalstu piešķir ne biežāk kā vienu reizi 

5 (piecos) gados. Atbalstu nepiešķir vienlaicīgi pandusa un pacēlāja ierīkošanai. 

Mājokļa vides pielāgošana tiek noslēgta sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, ko 

paraksta klients, pakalpojuma sniedzējs, Dienesta pārstāvis un ja notiek būvdarbi - 

būvniecības speciālisti. 

 

Liepājas valstspilsēta 

Normatīvais regulējums 

Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par 

pabalstu mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”  
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Detalizēts apraksts 

Pielāgojumu īsteno pašvaldības iestādes un personai tiek nodoti atbilstoši personas 

vajadzībām veiktie pielāgošanas darbi un iekārtas. 

Persona var pieteikties pabalstam mājokļa ārējās vides pielāgošanai personai, kura 

pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – pabalsts), iesniedzot iesniegumu un 

nepieciešamos dokumentus Sociālajā dienestā, Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā. 

Dokumenti tiek pieņemti klātienē, pa pastu, uz e-pastu: socialais.dienests@liepaja.lv, 

vai iestādes eadresi (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu). Par pabalsta 

pieprasīšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem konsultācijas klātienē 

Sociālajā dienestā Eduarda Veidenbauma ielā 3, Liepājā, 219.kabinetā vai pa telefonu 

634 89673 sniedz sociālais darbinieks. 

Pabalsts līdz 15 000 euro apmērā tiek piešķirts vienu reizi rindas kārtībā Liepājā 

deklarētai personai ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai 

noteikta I vai II invaliditātes grupa vai bērnam ar invaliditāti. Pabalsts paredzēts 

mājokļa ārējās vides pielāgošanai – pacēlāja vai pandusa ierīkošanai, aprīkošanai ar 

nepieciešamajām palīgierīcēm.  

Mājoklim, kuram nepieciešams pielāgot ārējo vidi, ir jābūt personas vai tās ģimenes 

locekļa īpašumā vai lietošanā uz rakstveidā noslēgta dzīvojamās telpas īres līguma 

pamata, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas, 

jāatrodas ēkas pirmajā stāvā (ja mājoklis atrodas augstāk par pirmo stāvu, tad ēkā 

jābūt ierīkotam liftam). 

Nepieciešams saņemt arī mājokļa īpašnieka (ja pabalsta pieprasītājs nav mājokļa 

īpašnieks) rakstisku piekrišanu pacēlāja vai pandusa ierīkošanai. 

Pabalsts tiek izmaksāts mantiskā veidā - apmaksājot būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes izdevumus (ja nepieciešams) un mājokļa ārējās vides 

pielāgošanai reģistrēta būvkomersanta veiktos pakalpojumus mājokļa ārējās vides 

pielāgošanai. 
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Ja mājokļa ārējās vides pielāgošanas darbu izmaksas pārsniedz noteikto pabalsta 

maksimālo apmēru, persona var saņemt pabalstu, veicot līdzmaksājumu, tajā skaitā, 

piesaistot ziedojumus. 

Lai saņemtu pabalstu, persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona 

Sociālajā dienestā iesniedz: 

a) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vēlamo pielāgojuma veidu; 

b) ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos 

traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši 

spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu 

klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā; 

c) īpašuma tiesības vai īpašuma lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju 

(uzrādot oriģinālu); 

d) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks); 

e) ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem. 

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas, Sociālais dienests mēneša laikā izvērtēs 

personas atbilstību Noteikumos noteiktajām prasībām un pieprasīs Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādei "Liepājas pilsētas Būvvalde" (turpmāk – Būvvalde) sniegt 

atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību. 

Pēc Būvvaldes atzinuma saņemšanas un personas individuālo vajadzību novērtēšanas 

tiks pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu. 

Mājokļa pielāgošanas darbus atbilstoši Sociālā dienesta lēmumā par pabalsta 

piešķiršanu norādītajam pielāgojuma veidam organizē Sociālais dienests sadarbībā ar 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde". 

 

Rēzeknes valstspilsēta 

Normatīvais regulējums 

“Kārtība, kādā tiek veikta invalīdu mājokļa vies pielāgošana” 
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Detalizēts apraksts 

NA 

 

Ventspils valstspilsēta 

Normatīvais regulējums 

Ventspils pilsētas domes 17.06.2011. saistošie noteikumi Nr.6 “Par pandusu un 

pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai”. 

Detalizēts apraksts 

Iesniegums Ventspils Sociālajam dienestam + sadarbība ar SIA “Ventspils nekustamie 

īpašumi.”  

       

Jelgavas valstspilsēta7 

Normatīvais regulējums 

Atbalsta pasākumu kopumu vides pielāgošanai – pabalstu mājokļa iekšējās vides 

pielāgošanai, pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, atbalstu pandusa 

(uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, atbalstu pacēlāja nodošanai 

personas lietošanā,- regulē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 23.maija 

saistošie noteikumi Nr.13-12 “Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, 

kura pārvietojas riteņkrēslā”  

Detalizēts apraksts 

Mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai ar I grupas 

invaliditāti un personai līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir noteiktas 

medicīniskās indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai. 

Savu pamata dzīvesvietu uz pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un 

dzīvo Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 

 
7 Papildus informējam, ka reizi gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde Sabiedriskais centrs 
sadarbībā ar JSLP rīko vides pieejamības monitoringu Jelgavas valstspilsētā, ar mērķi apzināt publisko 
būvju un telpu vides pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem, pieaicinot vides 
pieejamības ekspertu, JSLP ergoterapeitu, NVO pārstāvjus un masu medijus. Monitoringa rezultāti tiek 
izskatīti un apspriesti Jelgavas valstspilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas sēdē, kurā tiek 
aicināti arī monitoringa laikā apmeklēto objektu īpašnieki. 
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mēnešus, ja mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā vai personai ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par 10 gadiem no 

pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienas. Minētais termiņš neattiecas uz pašvaldības 

dzīvojamās telpas īres līgumu. 

Atbalsta pasākumus nodrošina neizvērtējot personas ienākumus un materiālo 

stāvokli. 

Ja persona atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, tā vai tās likumiskais pārstāvis 

griežas JSLP, iesniedz iesniegumu, kurā norāda konkrētā pabalsta vai atbalsta 

nepieciešamību, papildus iesniedzot: 

a) ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās 

kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionālos 

traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes un blakusdiagnozes kodu atbilstoši 

spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu 

klasifikācijai un par personas pārvietošanos riteņkrēslā; 

b) īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot 

oriģinālu); 

c) mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks); 

d) pārvaldnieka saskaņojumu (pandusa izbūvei). 

Pēc dokumentu paketes saņemšanas, JSLP ergoterapeits kopā ar Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības Būvvaldes un Pašvaldības īpašumu pārvaldes (turpmāk – 

PĪP) speciālistiem veic personas apsekošanu dzīvesvietā. JSLP ergoterapeits sagatavo 

atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem. JSLP pieprasa Būvvaldei sniegt 

atzinumu par mājokļa pielāgošanas iespējamību. Pēc abu atzinumu saņemšanas, JSLP 

pieņem lēmumu, kas nosaka, ka persona ir atzīta par tiesīgu saņemt atbalsta 

pasākumu kopumu vides pielāgošanai, personu reģistrē pabalsta saņemšanas rindā 

un par pieņemto lēmumu rakstiski tiek paziņots personai. 

Saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, PĪP izstrādā nepieciešamo būvdarbu tāmi. Tiek 

slēgts četrpusējs līgums starp JSLP, PĪP, pakalpojuma sniedzēju un personu. 
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Pēc četrpusējā līguma slēgšanas, JSLP sagatavo lēmumu par pabalsta vai atbalsta 

piešķiršanu mājokļa vides pielāgošanai un par pieņemto lēmumu paziņo personai.  


