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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Rucavas novada Rucavas pagastā 
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APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes 

2020. gada 28.maijā  

lēmumu (protokols Nr.8; 2.12.p.) 

Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.6/2018 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

6.panta otro daļu, 7.panta piekto daļu, 14.panta astoto daļu, 15.pantu, 

17.pantu, 21.
1
 panta otro daļu, 21.

2
 panta otro daļu, 24.panta pirmo  

daļu, 26.
1
 panta pirmo un otro daļu, 27.pantu un likuma ,,Par  

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta  

ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu 

 

 

Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 6/2018 “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz tiesiska pamata savu dzīvesvietu ir 

deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz trīs gadus, izņemot normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos.” 

2. Papildināt saistošo noteikumu 11.7.punktu ar 11.7.4., 11.7.5., 11.7.6., 11.7.7. apakšpunktiem 

šādā redakcijā: 

“11.7.4. maznodrošinātas vai trūcīgas personas, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz 

viens nepilngadīgs bērns; 

11.7.5. personas (ģimene), kuras aprūpē ir viens vai vairāk bērni, kā arī personas, kuras vienas 

aprūpē bērnu (-us);  

11.7.6. personas, kuras dzīvo kopā ar vecākiem, ja viņas nodibinājušas atsevišķu ģimeni un tajā 

ir bērns; 

11.7.7. personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti un kurām 

nav likumīgo apgādnieku.” 

3. Papildināt saistošo noteikumu 26.punktu ar 26.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“26.6. persona saņēmusi iesniegumā norādīto palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.” 
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Paskaidrojuma raksts  

Saistošie noteikumi “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.6/2018 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā ”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta satura pamats. Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka 

dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai 

nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Atbilstoši likuma "Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  15.pantam, ar 

saistošajiem noteikumiem tiek noteikts personu loks, 

kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu 

jautājumu risināšanā. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka personas, kuras ir tiesīgas 

papildus likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" noteiktajam saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvojamo telpu risināšanā, izīrējot pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 

palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Tiks uzlabots personu sociālais stāvoklis pašvaldības 

teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām. 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu 

piemērošanā Rucavas novada pašvaldībā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   (paraksts)                        Jānis Veits  
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