NORAKSTS
Paskaidrojuma raksts
par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” projektu
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Līdzšinējos noteikumos bija ietvertas normas, kurām pēc būtības nav
jābūt Saistošo noteikumu sastāvā, kā, piemēram, atsevišķi procedūras
jautājumi. Tas ievērojami sarežģīja gan Dzīvokļu jautājumu komisijas, gan
izīrētāju darbu, jo jebkura procedūras precizēšana šādā dokumentā saistīta
ar grozījumiem Saistošajos noteikumos.
1.2. Līdzšinējie noteikumi saturēja virkni normu par sociālajiem

dzīvokļiem, lai gan pilnvarojumam likumā „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” pašvaldībai šīs
normas nav jāietver Saistošajos noteikumos.
1.3. Tāpat līdzšinējie noteikumi vairākos punktos dublēja likumā „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ietvertās normas,
1.4. Bija nepieciešams precizējums vairāku palīdzības veidu piešķiršanas
kārtībai un apmēram;
1.5. Ir izdarīti
risināšanā” .
2. Īss noteikumu
satura izklāsts

grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

2.1. Noteikumos pamatā ietvertas tās normas, kuru reglamentēšanai
pašvaldībai ir pilnvarojums likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”.
2.2. Atsevišķi pilnvarojumi Noteikumos nav ietverti, jo attiecas uz tādām
personu kategorijām, kuras Jelgavas novadā vairs nav, vai tām palīdzība ir
sniegta jau iepriekš. (piemēram, denacionalizēto māju īrnieki).
2.3. Noteikumos ir mainīta sadaļu secība, atbilstoši tai, kādā likumā „ Par

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” ir minēti
pilnvarojumi pašvaldībai izdot Saistošo noteikumus.
2.4. Noteikumu V sadāļā ir ietvertas tikai tās personu kategorijas, kurām
pašvaldība palīdzību nodrošina papildus likumā „Par pašvaldības

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” noteiktajām personu
kategorijām.
2.5. Noteikumu VII sadaļā ir noteikta kārtība, kādā tiek sniegta palīdzība
dzīvojamo telpu remontam;
2.6. Noteikumu VIII sadaļā ir noteikta kārtība, kādā tiek piešķirti pabalsti
dzīvojamās telpas remontam;
3. Informācija par
plānoto noteikumu
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto noteikumu
ietekmi uz
uzņēmējdarbības

3.1. Noteikumu īstenošanai nav nepieciešami papildus pašvaldības budžeta
līdzekļi.
3.2. Lēmumi par pabalstu dzīvojamo telpu remontiem, tiks pieņemti
budžetā ietverto dotāciju ietvaros.
4.1. Noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

vidi pašvaldības
teritorijā
5. 5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

5.1. Saistošos noteikumus piemēro Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu
jautājumu komisija;
5.2. Jelgavas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu,
piemērojot noteikumus, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta
otrajai daļai un 79.pantam, var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada pašvaldības
Administratīvo aktu strīdus komisijā;
6.1. Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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