
Paskaidrojuma raksts 
 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 33 „Saistošie 

noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”  

 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.Ādažu novada dome 2013.gada 22. oktobrī pieņēma saistošos 

noteikumus Nr. 33 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā„.  

1.2. Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas ierosinājumu 

nepieciešams veikt grozījumus to personu lokā, kam sniedzama 

palīdzība  dzīvokļu jautājuma risināšanā.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā 

grozījumus izriet no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 15.panta.  

    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

3.1. noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 

jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas; 

3.2. noteikumu mērķis – papildināt to personu kategoriju, 

kurai pašvaldība ir tiesīga sniegt sociālo palīdzību dzīvokļa 

jautājumā vispārējā kārtībā. 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijā 

deklarētā persona (ģimene), kura audzina bērnu - invalīdu;  

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome; 

5.2. noteikumu projekts nosaka prasības, pie kurām 

pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību.   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotajā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālo jautājumu 

komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā 

internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju 

izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos 

no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut  

noteikumos.  

 
 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

 
 

 

http://www.adazi.lv/


 

                         

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

     17.12.2013. sēdes lēmumu  

          (protokols Nr.19§13)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013.gada 17. decembrī                                     Nr. 65 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 22.10.2013. saistošajos noteikumos 

Nr. 33 „ Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 15.pantu. 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.33 „Saistošie 

noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1.   Papildināt Noteikumus ar jaunu 8.1¹.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.1¹. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir bērns – invalīds”;   

1.2.  Izslēgt Noteikumu 8.2.2. apakšpunktu. 

 

2.   Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            M.Sprindžuks 

 

 

 


