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Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa
pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla
pacēlāju iegādei
(Precizēti 31.01.2013.; 26.09.2013.grozījumi Nr.19; 19.12.2014.grozījumi Nr.26)
Izdoti
saskaņā
ar
likuma
„Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta otro daļu un 35.panta trešo
un ceturto daļu
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Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu
riteņkrēsla pacēlāju iegādei un mājokļa pielāgošanai, kā arī personas, kurām ir tiesības
saņemt pabalstu.
Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar kustības
traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – persona), tai skaitā ierīkojot
pacēlāju, tādējādi paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no
citas personas palīdzības.
Pabalsta mērķis ir samaksāt personai pacēlāja iegādi vai piešķirt pabalstu mājokļa
pielāgošanai.
Saistošajos noteikumos lietotie termini:
mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas un palīgtelpas, kā arī
dzīvojamās mājas koplietošanas telpas;
ģimenes locekļi – personas: laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, aizgādnis;
mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar
nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas pārvietojas
riteņkrēslā;
panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra, pārvietojama vai
saliekama ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai;
pacēlājs - stacionāra vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas
ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts personas dzīvesvietā ārpus dzīvojamām telpām
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vai lai nodrošinātu iespēju izmantot dzīvojamās telpas un telpu iekārtas atbilstoši
paredzētajam mērķim (turpmāk – pacēlājs).
tāme – pacēlāja un mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru
sastādījis sertificēts tāmētājs.
persona, kas pārvietojas riteņkrēslā – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas
pārvietošanās spējas un kas kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto manuālo vai
elektronisko riteņķrēslu.
Dokumenti, kas nepieciešami riteņkrēsla pacēlāja uzstādīšanai un mājokļa pielāgošanai, ir
tāme un sertificēta arhitekta sagatavots mājokļa rekonstrukcijas projekts vai vienkāršotās
rekonstrukcijas vai renovācijas apliecinājuma karte, kas saskaņota Bauskas novada
pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada Būvvaldē.
Tiesības saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja iegādei ir Bauskas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai ar I vai II grupas
invaliditāti, kā arī bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas
riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Pabalstu mājokļa pielāgošanai vai pacēlāja iegādei piešķir, neizvērtējot personas
ienākumus un materiālo stāvokli.
Pabalstu piešķir, ja Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās telpas,
kurās faktiski dzīvo persona, ir personas, tās ģimenes locekļa vai likumiskā pārstāvja
īpašumā vai lietošanā saskaņā ar dzīvojamās telpas īres līgumu, kas noslēgts vismaz uz
pieciem gadiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.
Pabalsta piešķiršana tiek nodrošināta atbilstoši Bauskas novada pašvaldības budžetā
paredzētajiem līdzekļiem. Pabalstu personai piešķir viena mājokļa pielāgošanai līdz
1500 euro vai pacēlāja iegādei vienai personai līdz 7000 euro. Persona var saņemt tikai
vienu no pabalsta veidiem. (Grozīts ar 19.12.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.26.)
Ja personai mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja iegādes izmaksas pārsniedz 11.punktā
noteikto summu, persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.
Ja Bauskas novada pašvaldības attiecīga gada budžetā nav paredzēts finansējums pabalsta
piešķiršanai, personu reģistrē pabalsta piešķiršanas reģistrā.
II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

12. Persona vai tās likumiskais pārstāvis, lai saņemtu pabalstu, iesniedz Bauskas novada
pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” (turpmāk – dienests) rakstisku
iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu pacēlāja iegādei vai mājokļa pielāgošanai, uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.
13. Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi,
personas vai kontaktpersonas tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi un mājokļa, kurā
ir nepieciešams nodrošināt mājokļa pielāgošanu vai vajadzīgs pacēlājs (turpmāk –
mājoklis), adresi.
14. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (ja tie dienestā nav iesniegti 12 mēnešu laikā
pirms pabalsta pieprasīšanas):
14.1. invalīda apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
14.2. izrakstu no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai
ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;
14.3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
14.4. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
14.5. tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu;
14.6. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai vai mājokļa pielāgošanai, ja
persona nav mājokļa īpašnieks;
14.7. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ja tiek uzstādīts riteņkrēsla
pacēlājs.
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III. Pabalsta piešķiršanas kārtība
15. Pēc saistošo noteikumu 12. un 13.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests:
15.1. izvērtē personas atbilstību saistošo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām;
15.2. piecpadsmit darba dienu laikā dienesta sociālā darba speciālists kopā ar ergoterapeitu un
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Saimnieciskās
nodaļas speciālistu apseko personas dzīvesvietu un sagatavo atzinumu par nepieciešamību
personai piešķirt pabalstu;
15.3. pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu personai pacēlāja iegādei vai mājokļa
pielāgošanai pamatojoties uz tāmi un saskaņā ar 9.punkta nosacījumiem vai lēmumu par
personas reģistrēšanu pabalsta piešķiršanas reģistrā;
15.4. trīs darba dienu laikā nosūta lēmumu personai vai likumiskajam pārstāvim.
16. Dienests var pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu personai, ja:
16.1. saņemts dienesta speciālistu negatīvs atzinums pabalsta piešķiršanai;
16.2. konstatēts, ka apzināti tiek sniegtas nepatiesas ziņas pabalsta piešķiršanai;
16.3. ja mājoklim ir nostiprināta hipotēka.
17. Persona vai likumiskais pārstāvis desmit darba dienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:
17.1. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
17.2. personas veselības stāvokļa dēļ mājokļa pielāgošana vai pacēlāja uzstādīšana vairs nav
nepieciešama;
17.3. ir mainījusies personas deklarētā dzīvesvieta vai mājokļa adrese.
18. Pamatojoties uz saistošo noteikumu 15.3.apakšpunktā minēto lēmumu, dienests, persona
vai tās likumiskais pārstāvis un reģistrēts būvkomersants noslēdz līgumu par mājokļa
pielāgošanu vai pacēlāja iegādi.
19. Pēc līguma noslēgšanas dienests ieskaita 50 % no piešķirtā pabalsta mājokļa pielāgotāja
vai pacēlāja uzstādītāja norādītajā norēķinu kontā.
20. Mājokļa pielāgošanas vai pacēlāja uzstādīšanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas
nodošanas aktu paraksta:
20.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis;
20.2. reģistrēta būvkomersanta pārstāvis;
20.3. dienesta pārstāvis.
21. Pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanu ekspluatācijā veic Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
22. Atlikušo pabalsta daļu pārskaita pēc pielāgotā mājokļa vai uzstādītā pacēlāja nodošanas
ekspluatācijā.
IV. Noslēguma jautājums
23.

Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Bauskas
Novada Vēstis”.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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V.VEIPS

