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Saistošie noteikumi Nr.9 
APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2013.gada 27.augusta sēdes 

lēmumu (prot. Nr.7, 2§.) 

2013.gada 27.augusts 

 

“Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.11 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”  

 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanu” 4.panta otrā daļa un 15.pantu 

 

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” 

2.punktā izsakot to šādā redakcijā: 

„ 3. Zilupes novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību personām dzīvokļa jautājumu 

risināšanā (turpmāk - palīdzība):” 

 

2. Papildināt Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” ar 12.6.punktu 

šādā redakcijā: 

 „12.6. Atsevišķos gadījumos, ja ir apmierināti visi iepriekšminētie pieprasījumi, 

dzīvoklis var tikt izīrēts arī personām, kas nav deklarētas Zilupes novada pašvaldības 

teritorijā, bet tās ir nosūtītas darbā valsts iestādēs, vai to struktūrvienībās, kas atrodas 

Zilupes novada pašvaldības teritorijā, uz darba pienākumu pildīšanas laiku”.  

 

3. Papildināt Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” 17. Punktu ar 

tekstu šādā redakcijā: 

„… saistošo noteikumu 12.6.punktā norādītās personas iesniedz arī Valsts institūcijas 

Zilupes novada pašvaldībai adresētu vēstuli ar lūgumu piešķirt konkrētai personai 

dzīvojamo platību uz darba pienākumu pildīšanas laiku, norādot tās darba vietas 

atrašanās vietu Zilupes novadā.” 

 

4. Noteikumi stājās spēkā ar to parakstīšanas dienā 2013.gada 27.augustu 

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                      O.Agafonovs 

 

2013.gada 27.augusts 

 

 



Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9 

„Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.11 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanu” 4.panta otrā daļa, kas nosaka, ka 

Pašvaldībai ir tiesības sniegt palīdzību arī tām šā 

likuma 13. un 14.pantā minētajām personām, kuras 

nav deklarējušas savu dzīvesvietu tās 

administratīvajā teritorijā, ja vien šī pašvaldība ir 

piedāvājusi sniegt attiecīgā veida palīdzību visām 

personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu tās 

teritorijā un ir reģistrētas pašvaldības palīdzības 

saņemšanai vai kuras deklarējušas savu dzīvesvietu 

tās teritorijā un kurām neatliekami sniedzama 

pašvaldības palīdzība, un 15.pants, kas nosaka, ka 

Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var 

noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav 

minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām 

sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos tiek paplašināts personu loks, 

kam sniedzama palīdzība dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, un noteikta kārtība, kādā tiek sniedzama 

palīdzība šim personām. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā personas var vērties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Zilupes novada 

pašvaldība. Saistošo noteikumu projekts noteiks 

administratīvās procedūras personai un veicamās 

darbības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumos. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                  O.Agafonovs 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=56812#p13
http://likumi.lv/doc.php?id=56812#p14

