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Saistošie  noteikumi  Nr.  20 

“Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā Tērvetes 

novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

 

   

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta 

otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu, 

 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 24. panta 

pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pantu, 

8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu 

 

 

Izdarīt Tērvetes novada domes 2014. gada 24. aprīļa  saistošajos noteikumos Nr. 4           „Kārtība, 

kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, turpmāk tekstā - 

Saistošie noteikumi, šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta pirmo teikumu šādā  redakcijā: 

 

“Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo 

telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu 

par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Tērvetes novada domes Komunālo, dzīvokļu jautājumu 

un parādu piedziņas komisija (turpmāk tekstā- Dzīvokļu komisija) .”. 

 

 

2.  Svītrot Saistošo noteikumu 7. punktā vārdus “nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā ir dzīvojuši un”. 

 

3.   Svītrot Saistošo noteikumu 16. punktā vārdus  ”nepārtraukti pēdējos piecus gadus ir dzīvojušas 

un”.  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 



 

 

 

 

 

Saistošo  noteikumu  Nr.  20 

“Grozījumi Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4 ”Kārtība, kādā 

Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Konstatēts, ka Tērvetes novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 4 ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sniedz  palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (turpmāk – saistošie noteikumi) ir 

nepieciešams veikt precizējumu saistībā ar Tērvetes novada domes 

komisijas nosaukumu, kura pieņem lēmumus par personas atzīšanu 

par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības 

dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no 

minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt 

minēto palīdzību un grozījumu saistībā ar personu loku, kuras ir 

tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Tērvetes novada 

domes komisijas nosaukums, kura pieņem lēmumus par personas 

atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības 

dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no 

minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt 

minēto palīdzību, kā arī grozīts personu loks, kurām tiek sniegta 

pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav ietekmes.   

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

    Tiek paplašināts personu loks, kurām pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā.  

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc saistošo noteikumu projekta 

publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 
 

http://www.tervetesnovads.lv/

