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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22 /2010
„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010
„Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas kārtību””.
Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.1pantu,
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, 26.1panta pirmo un otro daļu,
Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos
Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā, reģistrācijas kārtību” šādus grozījumus:
1.
izteikt noteikumu 3.8.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„3.8.1. attiecībā uz tām ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no
dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28. un 28.2 pantiem”;
2.
izteikt noteikumu 7.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„7.5. bērniem bāreņiem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, sasniedzot pilngadību, ja
viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā - bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes, audžu ģimenes vai
aizbildņa pieteikums, dokuments, kas apliecina mācību izglītības iestādes beigšanu,
dokuments, kas apliecina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes beigšanu, vai
uzturēšanās beigšanu audžu ģimenē, pases kopija, izziņa par dzīvesvietu pirms
nodošanas ārpusģimenes aprūpē”;
3.
izteikt noteikumu 11.punktu sekojošā redakcijā:
„11. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un ir
deklarējusi dzīvesvietu Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, iesniedz rakstisku
iesniegumu Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldniekam, norādot vēlamo palīdzības

veidu. Iesniegumam pievienojami dokumenti, kas apliecina, ka persona ir tiesīga
saņemt palīdzību.”;
4.
izteikt noteikumu 13.punktu sekojošā redakcijā:
„13. Lēmuma projektu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību
un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida palīdzības saņemšanai vai par
atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību izskata Inčukalna novada domes
Komunālo jautājumu komiteja un lemj par tā virzīšanu izskatīšanai Inčukalna novada
domē.”;
5.
izteikt noteikumu 21.punktu sekojošā redakcijā:
„21. Sociālās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas Noteikumu 3.8., 7.1.un
8.1.apakšpunktā minētajām personām.”;
6.
izteikt noteikumu 28.punkta pirmo daļu sekojošā redakcijā:
„28. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt šo
Noteikumu 3.1.punktā minētajām personām, ja tādas ir. Ja šādu personu nav vai tās
visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šo
Noteikumu 3.2.-3.9.punktos minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajos
Noteikumos noteiktajā kārtībā.”;
7.
svītrot noteikumu 39.2.apakšpunktu;
8.
izteikt noteikumu 45.punktu sekojošā redakcijā:
„45. Pašvaldībai ir tiesības atteikt likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, ja personai vienreiz ir sniegta
palīdzība, bet personas rīcības un uzvedības dēļ palīdzības sniegšana ir pārtraukta,
izņemot likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13. un 14.pantā
noteiktām personām.”;
9.
svītrot noteikumu 46.punktu.

Domes priekšsēdētājs

A.Blaus

Saistošo noteikumu Nr. 22/2010
„ Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010
„Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā,
reģistrācijas kārtību””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. projekts nepieciešams, lai ievērotu likumu „Dzīvojamo telpu īri”,
Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likuma „Par pašvaldībām”
22.pantu, ka domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgajās komitejās,
un 23.pantu, kas nosaka, ka domes darba organizāciju nosaka
attiecīgās pašvaldības nolikums, kas izstrādāts saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām”, kā arī 24.panta otrās daļas 3.punktu, ka
pašvaldības nolikumā nosaka domes komitejas, to skaitlisko
sastāvu, kompetenci un darba organizāciju;
1.2. saistošie noteikumi nosaka kā tiek reģistrētas personas, kurām
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7.punktu, pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, 15. panta pirmās
daļas 9.punktu, pašvaldībām ir jāsniedz palīdzība iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā un 43.panta pirmās daļas
13.pnuktu, dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem
likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem
jautājumiem;
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu
izpildi;

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. pašvaldības budžetu neietekmē;

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

A.Blaus

