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Saistošo noteikumu Nr.21 
„Vienreizēja dzīvojamās telpas  

atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”  
paskaidrojuma raksts 

 

I. Projekta nepieciešamības pamatojums 
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
Šie saistošie noteikumi nosaka vienreizēja dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalsta (turpmāk – Atbrīvošanas 
pabalsts) piešķiršanas kārtību un apmēru personām, kas 
atbrīvo īrēto dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā 
vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās 
lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī 
minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas 
Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 
28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos. 
 

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 dzīvojamo telpu īri" 28.2, 28.4 un 28.5 pantu un 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
26.1panta pirmo daļu. 

3.  Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka, ka tiesības pieprasīt 
atbrīvošanas pabalstu ir personām, savu dzīvesvietu ir 
deklarējušas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
un šo personu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās 
telpas (dzīvojamās mājas) Latvijas Republikas teritorijā.  
 

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

projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Šim mērķim 2013.gada plānotie finanšu līdzekļi ir LVL
3000 katram atbrīvošanas pabalsta saņēmējam un 1000 
LVL katram atbrīvošanas pabalsta saņēmēja ģimenes 
loceklim. Kopējā paredzētā naudas summa budžetā -  LVL
6000,00 (seši tūkstoši lati, 00 santīmi).  

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

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

6. Mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais 
regulējums 

Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarēti iedzīvotāji, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura 
atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam 
atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašumu tiesību 
atjaunošanai vai arī minētās personas tiek izliktas no 
dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 282, 
284, un 285 pantā paredzētajos gadījumos. 

V. Informācija par administratīvajām procedūrām 
7. Institūcija, kurā 

privātpersona var griezties 
saistošo noteikumu 
piemērošanā 

Persona, kura ir tiesīga saņemt atbrīvošanas pabalstu, 
iesniedz Saulkrastu novada domes Dzīvokļu komisijā 
iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina 
tiesības saņemt minēto atbrīvošanas pabalstu.  

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 
iekļaušanu atbrīvošanas pabalstu piešķiršanas reģistrā, 
pārreģistrēšanu un izslēgšanu. Dzīvokļu komisija sagatavo 
atzinumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt 
Atbrīvošanas pabalstu. Lēmumu par Atbrīvošanas pabalsta 
piešķiršanu pieņem Saulkrastu novada dome. 
 

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. 


