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Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202 
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Jēkabpilī 

10.05.2013. 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes  

 10.05.2013. ārkārtas sēdes   

lēmumu (protokols Nr. 8., 1.p.) 

Ar grozījumiem 
16.10.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/25 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 10.maija saistošajos noteikumos  

Nr.2013/8 „Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam  

plūdu radīto bojājumu novēršanai”” (protokols Nr. 21.; 22.p.) 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/8  

„Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam plūdu 

radīto bojājumu novēršanai” 
Izdoti saskaņā ar likuma  

”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 26.panta pirmo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 

plūdu radīto bojājumu novēršanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, pabalsta piešķiršanas kārtību 

un personas, kas ir tiesīgas saņemt pabalstu. 

2. Pabalsts tiek piešķirts privātpersonu īpašumā vai lietošanā esošu dzīvojamo māju un 

dzīvokļu (turpmāk – dzīvojamā telpa) daļējai atjaunošanai, ja dzīvojamā telpa ir bojāta plūdu 

rezultātā, bet to ir iespējams atjaunot. 

3. Pabalsts tiek piešķirts personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta dzīvojamajā telpā Krustpils 

novada  pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā. Ja dzīvojamajā telpā 

dzīvesvieta ir deklarēta vairāk kā vienai personai, pabalsts tiek piešķirts vienai personai. 

4. Pabalsts tiek piešķirts personas īpašumā vai lietošanā esošas dzīvojamās mājas vai dzīvokļa 

(turpmāk – dzīvojamā telpa) daļējai atjaunošanai, ja dzīvojamajā telpā ir deklarēta personas 

dzīvesvieta. 

5. Pabalsta apmērs ir līdz 1422.87 (viens tūkstotis četri simti divdesmit divi euro astoņdesmit 

septiņi centi) euro. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 16.10.2013.  Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr. 

2013/25 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 10.maija saistošajos noteikumos Nr.2013/8 

„Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam plūdu radīto bojājumu 

novēršanai”” (protokols Nr. 21.; 22.p.) 
6. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās pilnvarots pārstāvis līdz 2013.gada 15.maijam (vai  

citam pašvaldības rakstiski noteiktam datumam) pašvaldības Kancelejā iesniedz šādus 

dokumentus: 

6.1. iesniegumu, kurā norāda īpašumā vai lietojumā esošu dzīvojamo māju vai dzīvokļa radīto 

bojājumu aprakstu, daļējai atjaunošanai nepieciešamās izmaksas; 

6.2. dokumentu kopijas, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt pabalstu atbilstoši saistošo 

noteikumu 2.punktā noteiktajam. Ja pabalstu lūdz persona, kuras lietošanā ir dzīvojamā 

telpa, tā iesniedz dzīvojamās telpas īpašnieka parakstītu piekrišanu, ka personai tiek 

piešķirts pabalsts; 
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6.3. kompetentas institūcijas vai amatpersonas atzinumu, ka dzīvojamā telpa ir bojāta plūdu 

rezultātā; 

6.4. apliecinājumu, ka par dzīvojamo telpu netiks izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība; 

7. Pašvaldības izpilddirektors, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs, jurists izvērtē 

saņemtos, saistošo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus, un 1 (vienas) darba dienas 

laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai 

atteikumu piešķirt pabalstu. 

8. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa izmaksā pabalstu 1 (vienas) darba dienas laikā 

pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu paziņošanas personai. 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/8  

„Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam plūdu 

radīto bojājumu novēršanai” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz ”Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.panta pirmo daļu, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  25.04.2013. 

vēstuli Nr. 13.18-1e/3963 „Par ārkārtas situācijas apzināšanu un 

dokumentu iesniegšanu” 

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi plūdu radīto bojājumu novērtēšanu. 

Plānotā projekta ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai būs 

nepieciešami papildus līdzekļi.  

Plānotā projekta ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Projekts šo jomu būtiski neskar. 

Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Krustpils novada 

pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Krustpils novada 

pašvaldības domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tiks 

publicēti pašvaldības interneta vietnē www.krustpils.lv, 

pašvaldības laikrakstā „Krustpils Novadnieks”. 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti 

sabiedrības pārstāvji. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 
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