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APSTIPRINĀTS 

ar Dundagas novada domes 

2021. gada 30.marta sēdes 

lēmumu Nr.76 (protokols Nr. 9., 1.p.) 

 

Dundagas novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 
 

2021. gada 30.martā                                 Nr. 4 
 
 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” šādu grozījumu: 

 

Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“5.2.1  maznodrošinātas personas, kurām noteikta III invaliditātes grupa;”. 

 

 

 

 

Dundagas novada pašvaldības domes  

sēdes vadītājs                                                                           

 

                      A.Felts________ 



Paskaidrojuma raksts 

Dundagas novada domes 2021.gada 30.marta 

 saistošajiem noteikumiem Nr.4 

Grozījumi Dundagas novada domes  

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

 

2021.gada 18.marta domes sēdē Dundagas novada pašvaldības domes deputāts izteica 

priekšlikumu papildināt saistošos noteikumus, lai ar pašvaldībai piederošas vai nomātas 

dzīvojamās telpas īres tiesībām vispārējā kārtībā tiktu nodrošināta jebkura maznodrošināta 

persona, kurai noteikta III invaliditātes grupa. 

 

Tādējādi saistošajos noteikumos izdarīts grozījums, lai papildinātu personu kategorijas, kuras 

ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir, tiek precizētas personu 

kategorijas, kuras tiesīgas īrēt pašvaldībai piederošas vai nomātas dzīvojamās telpas. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

 

Personu kategorijas precizētas, jo konstatēta nepieciešamība palīdzību sniegt plašākam 

personu lokam. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 

Nav precīzi konstatējama ietekme. 

 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Neietekmē. 

 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

 

Neietekmē. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

 

Nav notikušas. 

 

 

Dundagas novada pašvaldības domes  

sēdes vadītājs 

 

A.Felts 

 


