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APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada domes  

2016.gada 16.jūnija lēmumu Nr.141 (prot. Nr. 8, 3.p.) 

 

Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 16.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 
  Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu; likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 36.
1
 panta pirmo un trešo daļu; 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 7.panta sesto daļu, 14.panta 

septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 

24.panta pirmo daļu 

   

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.21 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

 

“2. Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība) tiek sniegta tikai Dundagas 

novada administratīvajā teritorijā deklarētām un palīdzības reģistrā reģistrētām personām, ja 

normatīvajos tiesību aktos nav noteikts citādāk. Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar 

dzīvojamo telpu tiek sniegta arī Dundagas novada administratīvajā teritorijā nedeklarētām 

personām.” 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“3.6. palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.” 

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.
1
 punktu šādā redakcijā: 

 

“7.
1
 Saistošo noteikumu 3.6.punktā minētā palīdzība tiek nodrošināta saskaņā ar saistošajiem 

noteikumiem par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību speciālista nodrošināšanai ar 

dzīvojamo telpu.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

 

G.Laicāns 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2016.gada 16.jūnija 

 saistošajiem noteikumiem Nr.11 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie noteikumi groza esošos saistošos noteikumus, lai regulētu jautājumus, kas saistīti ar 

palīdzību speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Pašvaldība vēlas sniegt palīdzību speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Ietekmē - atsevišķās uzņēmējdarbības jomās varētu būt vieglāk piesaistīt darbiniekus. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Ietekmē – būs nepieciešams veikt administratīvās procedūras, lai pieņemtu lēmumus un slēgtu 

līgumus. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 

 


