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Par pašvaldības rīcību, piešķirot pabalstu mājokļa vides pielāgošanai  

 

Tiesībsargs kopš 2019.gada 13.novembra veic saziņu ar Madonas novada pašvaldību1 

saistībā ar personas A iesniegumu par pašvaldības mājokļa pielāgošanu Madonā, Lazdonas ielā, 

personas ar invaliditāti vajadzībām.  

Tiesībsarga rīcībā ir Madonas novada pašvaldības 11.07.2019. Dzīvokļu jautājumu 

komisijas lēmums Nr.232, ar kuru nolemts personai A piedāvāt īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli 

sociālajā mājā (..), jo pašvaldībai neesot iespēju veikt ergoterapeites Z.Golovanovas atzinumā 

norādītos dzīvojamās mājas Lazdonas ielā, Madonā kapitālos remontdarbus.  

25.07.2019. Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmums Nr.269 liecina, ka persona A no 

sociālā dzīvokļa īres atteicies, lūdzot saglabāt šī brīža dzīvesvietu Lazdonas ielā, kurā pēc 

ergoterapeita atzinuma ir nepieciešami vairāki vides pielāgošanas darbi. Ar šo lēmumu personas 

A iesniegums par nepieciešamajiem remontdarbiem tiek novirzīts izskatīšanai Madonas pilsētas 

pārvaldniekam Guntim Ķeveram. Kā tiesībsargam norādīja persona A, citas informācijas viņam 

nav.  

 

Uz tiesībsarga informācijas pieprasījumiem ir saņemtas divas savstarpēji pretrunīgas 

atbildes un sniegta sekojoša informācija, proti: 

1.  Madonas novada pašvaldības 22.11.2019. atbildes vēstule 

Nr.MNP/2.1.3.7./19/3245, kuru parakstījis Madonas pilsētas pārvaldnieks 

G.Ķeveris, norādot, ka personai A, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības 

27.09.2018. saistošo noteikumu Nr.16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 

Madonas novadā” 12.7.punktu, ir piešķirts vienreizējs pabalsts mājokļa pielāgošanai 

līdz 5000 euro, un vides pielāgošanas remontdarbi turpinās.  

Tiesībsargs vērš uzmanību, ka minētajos saistošajos noteikumos spēkā esošajā redakcijā 

nav 12.7.punkta. 

2. Telefoniski sazinoties ar G.Ķevera kungu gūts apstiprinājums, ka pabalsta 

piešķiršanas lēmumu ir iespējams nosūtīt tiesībsargam, sazinoties ar sociālo dienestu. 

Savukārt sociālā dienesta darbinieks lūdza iesniegt rakstveida pieprasījumu, kas 

nosūtīts 16.12.2019. ar aicinājumu lēmumu nosūtīt līdz 17.12.2019.  

 
1 Vēstules adresētas Madonas novada pašvaldībai.  
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3. Pretēji tiesībsarga norādītajam termiņam 20.12.2019. saņemta Madonas novada 

pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietnieces I.Fārnestes parakstīta vēstule 

Nr.SOC-1.7/19/673, kurā sākotnēji ir neskaidri noformulēts fakts, vai personai A ir 

vai nav piešķirts pabalsts mājokļa vides pielāgošanai (skat.1.rindkopu) un norādīts, 

ka ir uzsākti un turpinās vides pielāgošanas darbi. Tās pašas vēstules beigās ir 

norādīts, ka uz 20.12.2019. vides pielāgošanas darbi vēl turpinās un atbilstoši 

27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem 

Madonas novadā”, tiks piešķirts pabalsts, kad darbi tiks izpildīti.  

Atbildes vēstulē tiesībsargam dota atsauce uz minēto saistošo noteikumu 13.punktu un tā 

apakšpunktiem.  

4. Telefoniski sazinoties ar Sociālā dienesta vadītāja vietnieci I.Fārnesti gūts 

apstiprinājums, ka pabalsta piešķiršanas lēmums taps pēc tam, kad vides pielāgošanas 

darbi tiks pabeigti. Turklāt, uz jautājumu, kas notiks, ja mājokļa vides pielāgošanas 

darbi pārsniegs 5000 euro robežu, saņemts skaidrojums, ka tādā gadījumā tiks lemts 

par personas A līdzfinansējuma piesaisti. 

 

Atbalstot pašvaldības iniciatīvu un iesaisti personas ar invaliditāti tiesību ievērošanā un 

veicināšanā, cita starp tiesībsarga ieskatā pašvaldības rīcība, risinot jautājumu par pabalsta 

piešķiršanu personai A (procesuālā puse), ir pretēja normatīvajam regulējumam un nav pieļaujams, 

ka tās rezultātā sociāli mazaizsargātai personai varētu iestāties negatīvas sekas, proti, 

neprognozējami papildus maksājumi.  

Pašvaldības lēmums par pabalsta piešķiršanu ir administratīvais akts, un pēc būtības šobrīd 

tā adresātam tiek liegtas tiesības uz tā apstrīdēšanu. Par pašvaldības labo praksi neliecina fakts, ka 

par pašu procesu personai nav skaidrības. 

No šī brīža pieejamās informācijas izriet, ka pašvaldība atvēl finanšu līdzekļus personas 

mājokļa vides pielāgošanai, pamatojoties tikai uz ergoterapeita atzinumu, kā arī nav skaidras 

veicamo remontdarbu izmaksas.  

Ņemot vērā minēto, aicinu līdz 24.01.2020. Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāju 

sniegt skaidrojumu par pašvaldības rīcības tiesiskumu personas A mājokļa jautājuma risināšanā, 

kā arī sniegt informāciju, vai šī ir ierasta prakse – izdot lēmumu pēc tam, kad ir rasts situācijas 

noregulējums.  

 

 

 Ar cieņu  

      

tiesībsargs          J.Jansons 

 

 

 

 
 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


