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Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada __.novembra  saistošajiem 

noteikumiem Nr.__ “Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvotu  vietu  likuma  

Pārejas  noteikumu 17.punktu, 2021.gada pašvaldību vēlēšanās 

ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo  pašvaldību  

pieņemtos  saistošos  noteikumus  un  pieņem  jaunus  novada  

saistošos noteikumus. 
Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet  ne  

ilgāk  kā  līdz  2022.  gada  1.  jūnijam,  ir  spēkā  novadu  veidojošo  

bijušo  pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus 
par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. 

decembrim. 
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).  
Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvojamās telpas (pašvaldības īpašumā, valdījumā vai nomā esošas 

dzīvojamās telpas) jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, 

reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību, reglamentē Daugavpils 
novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un Ilūkstes novada domes 

2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2010 “Kārtība, kādā 

Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”. 
Izvērtējot  abu  pašvaldību  iepriekšminēto saistošo  noteikumu  

satura  atšķirīgo  un kopīgo, ir nepieciešams izveidot jaunu tiesisko 
regulējumu, kas atbilst jaunizveidotā novada iedzīvotāju interesēm, 

kā arī nepasliktina iedzīvotāju stāvokli attiecībā uz pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
Ņemot vērā minēto, nepieciešams izdot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta 
izklāsts 

Saistošie noteikumi “Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka personu kategorijas, kuras ir 

tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā, pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas 

izīrēšanas kārtību, sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību, palīdzības 

sniegšanas kārtību īrētās pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 

dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu vai 

tās nomātu dzīvojamo telpu, palīdzības sniegšanas kārtību speciālista 

nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī dzīvojamās telpas izīrēšanu 

personām vispārējā kārtībā. 



3. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 

budžetu 

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē. Vienreizējo 

pabalstu kopsummas apmērs tiks noteikts, plānojot Pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē. 

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 

(turpmāk- Komisija). Gadījumā, ja Komisijas pieņemtie lēmumi 

neapmierinās iesniedzēju, saistošie noteikumi paredz Komisijas 
lēmumu apstrīdēšanu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 


