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Aknīstes novada domes 2016.gada 24.februāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.7/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.31/2015 „ Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 

9.punktam, Pašvaldībai ir šādas autonomās tiesības – sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

43.panta trešā daļa nosaka to, ka Dome var pieņemt 

saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Aknīstes novada dome 2015.gada 22.decembrī apstiprināja 

saistošos noteikumus Nr. 31/2015 "Par Aknīstes novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". 

Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt un pārskatīt saistošo 

noteikumu normu regulējumu, ir nepieciešams papildināt 

noteikumus, ietverot papildus personu kategorijas, kurām 

sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir papildināt personu 

kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā Aknīstes novada pašvaldībā. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības 

budžeta ieņēmumu daļas palielināšanās. 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci vai veidot jaunas štatu vienību vietas. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti Aknīstes 

novada domes laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un 

ievietoti Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

mailto:akniste@akniste.lv
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2016.gada 24.februārī (protokols Nr.3, 13.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2016 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.31/2015 „ Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”” 

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu, 

Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

6.panta otro daļu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.31/2015 „Par Aknīstes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” šādus grozījumus: 

1.1.Papildināt noteikumu 3.punktu ar 3.4. un 3.5. apakšpunktiem šādā 

redakcijā: 

„3.4. pilngadīgām personām, kuras uzsāk patstāvīgu dzīvi vai nodibina 

ģimeni, ja šādas personas iesniedz pamatotu iesniegumu;  

3.5. personām, kuru laulība ir šķirta un kuru ikdienas aizgādībā ir nepilngadīgs 

bērns/bērni. ” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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