
 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar 2011.gada 20.jūlija  

Inčukalna novada domes lēmumu, 

protokols Nr.9-26. §. 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.
1
pantu, 

likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 

 3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu,  

9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 

 likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu, 

7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu, 

14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu,14.panta pirmās daļas 6.punktu,  

14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu, 

24.panta pirmo daļu, 26.
1
panta pirmo un otro daļu, 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/2011 

„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 16/2010  

“Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, 

reģistrācijas kārtību”” 

 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 “Par 

personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas 

kārtību” šādus grozījumus: 

 

1. izteikt noteikumu 5.punktu sekojošā redakcijā: 

„5. Palīdzības reģistrā personas reģistrējamas trīs grupās: 

5.1. ārkārtas grupa; 

5.2.pirmās kārtas grupa 

5.3. sociālo dzīvokļu grupa.”; 

  

2. svītrot noteikumu 8. punktu; 

3. izteikt noteikumu 21.punktu sekojošā redakcijā: 

„21. Sociālās dzīvojamās telpas  tiek piedāvātas Noteikumu 3.8. un 7.1. apakšpunktos 

minētajām personām.”; 

 

4. svītrot noteikumu 28.punkta otro daļu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks     Ņ.KOZLOVS 

 



 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 14 /2011 

„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 16/2010  

“Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, 

reģistrācijas kārtību” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.Projekts nepieciešams, lai Inčukalna novada dome varētu racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot savu nekustamo mantu, kā arī, lai sniegtu 

palīdzību iedzīvotājiem, kuriem tā patiešām ir nepieciešama, kā arī 

tas, ka Inčukalna novada dome trūkst brīvo dzīvojamo platību; 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1.likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts, nosaka, ka 

lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 

ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu; 

2.2.likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otrā daļa, nosaka, ka domes 

darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem; 

2.3.likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta 1.punkts, nosaka, ka pašvaldībām 

jārīkojās ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt 

tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas 

izlietojumu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. projekts pašvaldības budžetu neietekmē 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē 

5. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

5. 5.1.konsultācijas ar privātpersonām projekta izstrādes procesā netika 

veiktas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      Ņ.KOZLOVS 

 

 

 

 

 

 

 


