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Saistošo noteikumu Nr.22   
„Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā” paskaidrojuma raksts 

I. Projekta nepieciešamības pamatojums 
1.  Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
Ņemot vērā to, ka spēkā esošie Saulkrastu novada 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7 „Par Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" neatbilst faktiskajai situācijai, ir 
mainījušies palīdzības sniegšanas nosacījumi, līdz ar to 
nepieciešams izdot jaunus Saulkrastu novada pašvaldības 
saistošos noteikumus par palīdzības sniegšanu personām 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā. 

II. Īss projekta satura izklāsts 
2.  Atsauce uz ārējiem 

normatīviem aktiem, no 
kuriem izriet pilnvarojums 
izstrādāt saistošos 
noteikumus 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta 
otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu, 24.panta pirmo 
daļu, 26.panta pirmo daļu 

3.   Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
Saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras ir 
tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tā tiek sniegta. 
Lēmumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem 
Saulkrastu novada dome.  

III. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
4.  Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav. 

5.  Informācija par 
nepieciešamību veidot 
jaunas institūcijas, darba 
vietas, paplašināt esošo 
institūciju kompetenci, lai 
nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi 

Nav. 

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

6.  Mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā deklarēti 
iedzīvotāji, kuriem ir nepieciešama palīdzība dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā. 
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regulējums 

V. Informācija par administratīvajām procedūrām 
7.  Institūcija, kurā 

privātpersona var griezties 
saistošo noteikumu 
piemērošanā 

Persona, kura ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, iesniedz Saulkrastu 
novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā iesniegumu, 
pievienojot dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt 
minēto palīdzību Saulkrastu novada pašvaldībā. 

8.  Ja saistošo noteikumu 
projekts skar 
administratīvās procedūras, 
apraksta galvenos 
procedūras posmus un 
privātpersonām veicamās 
darbības, kā arī sniedz 
informāciju par to, kā 
piedāvātais regulējums 
maina līdzšinējo kārtību 

Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izskata 
personas iesniegumu un pieņem lēmumu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, un tās iekļaušanu palīdzības reģistrā, 
izslēgšanu no palīdzības reģistra un dzīvojamās telpas 
izīrēšanu. 
 

VI. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
9.  Sabiedrības pārstāvji, ar 

kuriem notikušas 
konsultācijas saistošo 
noteikumu izstrādes 
procesā 

Nav.  

10.  Izmantotais sabiedrības 
līdzdalības veids 

Nav. 

11.  Sabiedrības pārstāvju 
izteiktie būtiskākie 
priekšlikumi vai iebildumi 

Nav. 


