
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2009 

Mārupē 

 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2009. gada 22.decembra 

sēdes Nr.12, lēmumu Nr. 35 

  

  

 

 

Par vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu Mārupes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 35.panta otro daļu 

 

Grozījumi:  25.09.2013.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.25/2013, 

kas stājās spēkā ar 01.01.2014. 

  

 

1.  Saistošie  noteikumi   kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu 

ārkārtas situācijā nonākušajām personām, piešķirot pabalstu. 

 

2. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu dzīvesvietu 

Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Ārkārtas situācija ir situācija, kuru objektīvu iemelsu dēļ nevarēja paredzēt 

iepriekš, un kas radusies stihiskas nelaimes (ugunsgrēks, plūdi, vētra utml.)  vai trešo personu 

prettiesiskas krimināli sodāmas rīcības ietekmē, vai   citi iepriekš  neparedzami apstākļi, t.sk. 

bet ne tikai ģimenes locekļa nāve, kas īslaicīgi tik būtiski pasliktināja personas (ģimenes) 

mantisko stāvokli, ka uz īsu laika periodu tika apgrūtināta personas (ģimenes) pašas spēja 

apmierināt savas pamatvajadzības.  

4. Pabalstu  piešķir līdz EUR 4500,00  vienai personai, neizvērtējot personas 

(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, 

un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts un/vai pašvaldības noteiktais pabalsts vai 

tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2013, kas 

stājās spēkā ar 01.01.2014. 

5. Pabalstu piešķir, ja attiecīgs pieprasījums  saņemts ne vēlāk kā 6 mēnešu 

laikā no ārkārtas situācijas rašanās.  

6. Pieprasījums ir iesniedzams rakstiski vai mutiski Mārupes novada Sociālajā 

dienestā vai jebkurā citā Mārupes novada pašvaldības iestādē, kuras pienākums nekavējoties, 

bet ne ilgāk kā vienas stundas laikā no pieteikuma saņemšanas nodot to Sociālajam 

dienestam. 

7. Pabalstu piešķir ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu, kas ir 

pieņemams nekavējoties, bet ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu laikā. Īpaši steidzamos 

gadījumos lēmums tiek pieņemts mutiski, ievērojot Administratīvā procesa likuma normas.  

8. Sociālais dienests par pieņemto lēmumu nekavējoties, bet ne ilgāk kā vienas 

stundas laikā informē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru un Mārupes novada 

Domes priekšsēdētāju, ja piešķirama pabalsta summa pārsniedz EUR 500,00 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.29/2013, kas 

stājās spēkā ar 01.01.2014. 

9. Sociālais dienests ir atbildīgs par situācijas izvērtēšanu un pieņemto lēmumu.  



10. Mārupes novada izpilddirektors ir atbildīgs par pieņemtā lēmuma izpildi, 

kura ir uzsākama vienas darba dienas laikā no brīža, kad izpilddirektors ticis informēts par 

pieņemto lēmumu.  

11. Ja lēmuma izpilde ir apgrūtināta nepietiekošā finansējuma dēļ, Mārupes 

novada Domes priekšsēdētājs pēc Sociālā dienesta lēmuma un izpilddirektora atzinuma 

saņemšanas izvērtē nepieciešamību sasaukt Domes ārkārtas sēdi likuma „Par pašvaldībām”  

noteiktajā kārtībā.  

12.  Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā 

procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Domes pieņemtie 

lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā. 

13.            Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā 

laikrakstā. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Bojārs  

 

 

 

 

 


