
  

Projekts 
Augšdaugavas novada pašvaldība 

Dome 
______________________________________________________ 

 
S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I  

Daugavpilī   
 

2022.gada ____.septembrī          Nr._____ 
       Protokols Nr.___., ____.& 

Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta saistošajos 

noteikumos Nr.41 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta trešo daļu, 
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

6. panta otro daļu, 7. panta piekto daļu, 
14. panta astoto daļu, 17. panta otro daļu, 
21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 

21.5 panta ceturto daļu, 21.6 panta otro daļu, 
21.7 panta pirmo daļu, 21.9 panta otro daļu, 

24. panta pirmo daļu, 26. pantu, 27. panta otro daļu 
 

1. Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta saistošajos 
noteikumu Nr.41 „ Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” šādus grozījumus: 
 

1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Pašvaldības palīdzība personām tiek sniegta ar nosacījumu, ja personas dzīvesvieta 

pēdējo piecu gadu laikā nepārtraukti deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

izņemot bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, repatriantiem un 

speciālistiem, kuri nodrošināmi ar dzīvojamo telpu, kā arī personām, kuras ir minētas šo 

Noteikumu 9.6. apakšpunktā.” 
 

1.2. Papildināt ar 9.6.apkšpunktu šādā redakcijā: 
“9.6. maksātspējīgas personas, kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu Pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un izteikušas vēlmi īrēt dzīvojamo telpu Pašvaldības 

administratīvajā teritorijā (izņemot Ilūkstes pilsētu, Subates pilsētu, Naujenes pagastu un 
Kalkūnes pagastu), kura ir ilgstoši neizīrētā un/vai, uz kuru nav pieprasījuma palīdzības 

reģistros iekļautajām personām.” 
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 
 
Projektu sagatavoja        A.Pļaskota 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Augšdaugavas novada pašvaldības ____ ._____2022. saistošajiem noteikumiem Nr.____ 

„ Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta saistošajos noteikumos 

Nr.41 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa dod tiesības 

pašvaldībai pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi – 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 

(likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punkts).  
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosacījumi 

paredz, kas pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī 

citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 

14.pantā un kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā 

kārtībā.  
2. Īss projekta satura 

izklāsts 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek paplašinātas personu kategorijas, 
kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 

jautājumu risināšanā.  
3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 
 

Saistošo noteikumu izpildi attiecībā uz personu iesnieguma 

izskatīšanu jautājumos par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

nodrošinās Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu 

komisija. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 
 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā 

netika iesaistīta. 

 
 
 


