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ar Dundagas novada Domes 
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(prot. Nr.3.,3.p.) 

Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes 
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
"Par pal īdzību dzīvokļa jautājumu risin āšanā"  

 
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 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:  
 
1. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 
 
“4. Lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem Dundagas novada pašvaldības dome (turpmāk – 
iestāde), izņemot lēmumu par dzīvokļa pabalsta sniegšanu, kuru pieņem saistošajos 
noteikumos par dzīvokļa pabalstiem noteiktās institūcijas. Iestādes administratīvos aktus un 
faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.” 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
“8.1. aizpilda Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas apstiprināta parauga 
veidlapu (iesniegumu), kas publicēta pašvaldības interneta vietnes www.dundaga.lv sadaļā 
“Pakalpojumi” vai iesniedz iesniegumu brīvā formā;”. 
 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2017.gada 23. marta 

 saistošajiem noteikumiem Nr.6 
“Grozījumi Dundagas novada pašvaldības domes  
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„ Par pal īdzību dzīvokļa jautājumu risin āšanā”” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Saistošajos noteikumos izdarīti grozījumi, lai noteiktu, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu 
pieņem Dundagas novada pašvaldības dome. 
 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Līdz šim saistošajos noteikumos noteikts, ka lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem 
Dundagas novada pašvaldības Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija. Minētā komisija tiek 
likvidēta, tāpēc nepieciešams noteikt citu institūciju. 
  

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Neietekmē. 
 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Neietekmē. 
 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Neietekmē. 

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 

 


