
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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas atzinumu Nr. 28-6/11294 nepieciešams veikt 

grozījumus  atsevišķos noteikumu punktos.      

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā 

grozījumus izriet no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 6.panta otrās daļas, 7.panta sestās daļas, 14.panta 

pirmās daļas 6. punkta un 15.panta, 24.panta pirmās  daļas.  

    

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 – precizēt atsevišķus noteikumu 

punktus. 

 

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 

deklarētas maznodrošinātas personas, kuras atbilst Likumā un 

Noteikumos noteiktajām personu kategorijām, kurām 

pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā.   

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. Nav attiecināmas.  

 
 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

 
 

 

 



                         

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

     26.11.2013. sēdes lēmumu  

          (protokols Nr.18§25)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013.gada 26.novembrī                                Nr. 39 

 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 33  

„ Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" 6.panta otro daļu, 

7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās 

daļas 6.punktu un 15.pantu, 24. 

panta pirmo daļu. 

 

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.   Izteikt Noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1. kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā”; 

1.2.   Izteikt Noteikumu 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1. ja personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nav dzīvošanai derīga 

dzīvojamā māja, dzīvojamā telpa vai cits nekustamais īpašums”; 

1.3.   Izteikt Noteikumu 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„savā īpašumā, valdījumā vai tiesiskā lietojumā esošos nekustamos īpašumus 

Latvijas Republikas teritorijā vai apliecina, ka personai nepieder nekustamais 

īpašums”;  

1.4. Svītrot Noteikumu 23.4. apakšpunktu.   

 

2.   Saistošie  noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu  

       Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        M.Sprindžuks  


