
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2019 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2019. gada 15. oktobrī 

APSTIPRINĀTI 

ar Riebiņu novada domes 2019. gada 15. oktobra 

sēdes lēmumu Nr. 6; protokols Nr. 12 

PRECIZĒTI 

ar Riebiņu novada domes 2019. gada 27. decembra 

sēdes lēmumu Nr. 13; protokols Nr. 16 

 

 

„Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 

15.pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājam” 

5.panta ceturto daļu, 6.pantu,8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu 

                                             

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā atbilstoši normatīvajiem 

aktiem tiek sniegta Riebiņu novada domes (turpmāk – Pašvaldība) palīdzība dzīvojamo telpu 

(dzīvokļu) jautājumu risināšanā Riebiņu novada administratīvajā teritorijā deklarētajām 

personām.  

2. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (dzīvokļu) jautājumu risināšanā nosaka 

likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likums “Par dzīvojamo telpu īri”, likums 

“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un Noteikumi. 

3. Pašvaldības Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja un Sociālo jautājumu komiteja izskata 

jautājumu par palīdzības sniegšanu pēc būtības un iesniedz lēmumprojektu Pašvaldībai, lai 

sniegtu šādu palīdzību:  

       3.1. izīrētu Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu;  

       3.2. izīrētu Pašvaldības sociālo dzīvokli vai sociālās dzīvojamā mājas “Rudenāji” sociālo 

dzīvojamo platību (atsevišķas istabas un krīzes istabas); 

       3.3. nodrošinātu ar pagaidu dzīvojamo telpu. 

4.Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Noteikumos paredzēto palīdzību, 

reģistrēšanu attiecīgā palīdzības reģistrā (turpmāk – Palīdzības reģistrs), par atteikumu atzīt 

personu par tiesīgu saņemt palīdzību un par izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem 

Pašvaldība, ievērojot normatīvo regulējumu un Noteikumus. 
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5. Pašvaldība palīdzību sniedz Palīdzības reģistros iekļautajām personām, izņemot gadījumus, 

kad neatliekami sniedzama palīdzība saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 13. pantu. 

6. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

 

II. PERSONU KATEGORIJAS, KURĀM PAŠVALDĪBA SNIEDZ PALĪDZĪBU  

 

7. Pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajai personu kategorijai un likuma 13.panta 

noteiktajā kārtībā. 

8. Pašvaldība pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošina:  

      8.1. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmajā daļā 

noteiktās personas;  

            8.2. maznodrošinātās personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir trīs un vairāk 

nepilngadīgi bērni vai bērns ar invaliditāti, vai kuru ģimenē visi ģimenes locekļi ir pensijas 

vecuma personas.  

9.Ja ar dzīvojamo telpu ir nodrošinātas visas noteikumu 7. un 8.punktā minētās personas, 

pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību vispārējā kārtībā šādām personām:  

9.1.maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai maznodrošinātas 

personas ar invaliditāti. Šis apakšpunkts nav piemērojams gadījumos, kad šo personu 

apgādniekiem ir iespējams nodrošināt savus apgādājamos ar dzīvojamo telpu;  

             9.2.maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens 

nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta/trūcīga pensijas vecumu 

sasniegusi persona, maznodrošināta/trūcīga persona ar invaliditāti.  

10. Maznodrošināto personu kategorija, kura tiek nodrošināta ar Sociālo dzīvokli vai ar sociālo 

dzīvojamo platību tiek atrunāta Noteikumu IV. nodaļā. 

11.Dzīvojamā telpa tiek izīrēta, pamatojoties uz Pašvaldības pieņemto lēmumu par īres līguma 

noslēgšanu. 

12.Dzīvojamā telpa tiek nodota īrniekam ar dzīvojamās telpas īres  līguma un nodošanas-

pieņemšanas akta parakstīšanu.  

 

III. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA PALĪDZĪBAS DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU 

RISINĀŠANĀ SAŅEMŠANAI 

 

13.Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, Pašvaldībā iesniedz 

rakstveida iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Dokumenti, kas apliecina 

personas tiesības saņemt palīdzību un atrodas pašvaldības rīcībā nav jāiesniedz. Saimniecisko 

un īpašuma lietu komiteja pieprasa šos dokumentus Pašvaldības Sociālajam dienestam vai 

Bāriņtiesai.  

Dzīves vietas izziņu un Sociālā dienesta izziņu (tās kopiju) par maznodrošinātas (trūcīgas) 

personas statusa piešķiršanu (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem un Noteikumiem palīdzība 

dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzama maznodrošinātai personai), kā arī personas rakstveidā 

sniegtu apliecinājumu, ka šai personai nepieder kāda dzīvojamā ēka vai telpa. Ja personas rīcībā 

nav Dzīves vietas izziņas un Sociālā dienesta izsniegtās izziņas (tās kopija) par maznodrošinātas 

(trūcīgas) personas statusa piešķiršanu, Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja veic minētās 

informācijas pieprasījumu.  

14.Papildus Noteikumu 13. punktā norādītajam iesniegumam, persona iesniedz sekojošu 

dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot attiecīgā dokumenta oriģinālu, kuras apliecina personas 

tiesības saņemt palīdzību:  
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 14.1. Personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība 

gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, 

kurš stājies spēkā, kopiju;  

 14.2. Politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā paredzētajā 

gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, atbilstoša tiesas sprieduma, kurš 

stājies spēkā, kopija;  

14.3. Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti pie aizbildņa 

– tiesas sprieduma par aizgādību tiesību atņemšanu kopija;  

14.4. Politiski represētās personas – politiski represētās personas apliecības kopiju;         

14.5. Repatrianti – repatrianta izziņas kopija un arhīva izziņu par repatrianta, viņa 

vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms 

izceļošanas no Latvijas;  

14.6. Personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – izziņas par 

atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas kopiju;  

14.7. Personas, kuras dzīvo īrētās dzīvojamās telpās, iesniedz īres līguma kopiju.  

15.Persona noteikumu 14.punktā norādītos dokumentus var neiesniegt, ja tie ir iesniegti vai tos 

ir izsniegusi kāda no Pašvaldības institūcijām vai informācija ir pieejama Pašvaldības 

attiecīgajā reģistrā.  

16.Pašvaldības palīdzība reģistru (vai reģistrus)  kārto Pašvaldības sekretārs. 

17.Par katru personu, kas reģistrēta palīdzības saņemšanai palīdzības reģistrā  papildus likuma 

“ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  9.pantā noteiktajām ziņām, tiek iekļautas ziņas 

par adresi un ģimenes locekļu skaitu. 

18.Personai, kurai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu 

saņemt palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, ir pienākums nekavējoties 

ziņot Pašvaldībai. 

 

IV. SOCIĀLO DZĪVOKĻU VAI SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS 

“RUDENĀJI”  SOCIĀLO DZĪVOJAMO PLATĪBU IZĪRĒŠANA 

 

19.Sociālo dzīvokļu un sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” uzturēšanu, apsaimniekošanu, 

pārvaldīšanu un uzskaiti organizē Pašvaldība.  

20. Sociālā dzīvokļa statusu, atbilstoši likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām" 4.pantam, nosaka ar Pašvaldības sēdes lēmumu, ņemot vērā Sociālā 

dienesta atzinumu. 

21.Sociālo dzīvokli vispirms piedāvā īrēt bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, kuri ir reģistrēti sociālo dzīvokļu Palīdzības reģistrā, pēc tam: 

        21.1. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām;  

        21.2. atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem;  

        21.3.daudzbērnu ģimenēm, 

pārējām personām reģistrācijas secībā, ņemot vērā personas (ģimenes) nodrošinātību ar 

dzīvokli un konkrētos dzīves apstākļus. 

22. Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” sociālo platību ir tiesības īrēt personām (ģimenēm), 

kuras ir maznodrošinātas vai trūcīgas un kuras ir reģistrētas sociālo dzīvokļu Palīdzības reģistrā. 

Tās ir atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, atsevišķi dzīvojoši invalīdi un krīzes 

situācijā nonākušas personas/ģimenes.      

23.Ja bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns nepamatoti atsakās no vismaz diviem 

dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, turpmāk viņam dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas 

secībā. 

24. Persona (ģimene), kura vēlās īrēt sociālo dzīvokli, Pašvaldībā iesniedz iesniegumu un 

dokumentus, kas apliecina šīs personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
https://likumi.lv/ta/id/44160-par-socialajiem-dzivokliem-un-socialajam-dzivojamam-majam
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25.Personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt 

palīdzību reģistrē un nodod izskatīšanai Sociālo jautājumu komitejā. 

26. Personas (ģimenes), kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, tiek reģistrētas Pašvaldībā 

sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā.  

27. Sociālo dzīvokļu un sociālo  dzīvojamo platību izīrēšanas reģistru kārto Pašvaldības   

Sociālais dienests. 

28.Personas (ģimenes), kuras noteiktajā kārtībā atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli vai 

sociālo dzīvojamo platību, ir iekļaujamas reģistrā tādā secībā, kādā tās iesniegušas iesniegumu 

attiecīgā Pašvaldības veida saņemšanai. 

29. Īres līgumu noslēdz uz sešiem mēnešiem. 

30. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu, atbilstoši likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem 

un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otrajai daļai, persona iesniedz, ja nav zaudējusi 

tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sociālā dzīvokļa īres līguma 

termiņa beigām. Ja iesniegums iesniegts vēlāk kā vienu mēnesi pēc sociālā dzīvokļa īres līguma 

termiņa beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt atjaunots, ja Pašvaldība atzīst iesnieguma 

iesniegšanas kavējumu par pamatotu un ja persona pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa 

beigām nebija zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

31. Sociālā dzīvokļa īres maksa ir EUR 0,105 (nulle euro, 105 cents) par 1 ( vienu) kv.m mēnesī. 

Papildus īres maksai tiek noteikta maksa par apkuri, kas ir 50% apmērā no EUR 1,12 (viens 

euro un 12 centi) par 1 ( vienu) kv.m mēnesī,  par ūdeni un kanalizāciju, kas ir 50% apmērā no 

EUR 14,30 (četrpadsmit euro un 30 centi) mēnesī, par atkritumu izvešanu, kas ir 50% apmērā 

no EUR 1,48 (viens euro un 48 centi) vienai personai.  Par izlietoto elektroenerģiju un gāzi 

persona apmaksā pēc faktiskā patēriņa saskaņā ar skaitītāja rādītājiem.  

32. Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” iemītniekiem maksa par dzīvojamās platības īri un 

komunālajiem pakalpojumiem ir EUR 61,26 (sešdesmit viens euro un 26 centi) mēnesī, kas ir 

noteikts ar Pašvaldības lēmumu par Sociālās dzīvojamās mājas “Rudenāji” iemītnieku 

uzturēšanas maksu. 

33. Sociālajā dzīvojamā mājā “Rudenāji” no īres un komunālo pakalpojumu maksas tiek 

atbrīvotas personas, kurām ir piešķirts trūcīgas personas statuss.  

34. Maksa krīzes situācijā nonākušām personām /ģimenēm, kuras uzturas sociālās dzīvojamās 

mājas “Rudenāji” krīzes istabā tiek noteikta 25 euro mēnesī, sākot ar sesto izmantošanas 

mēnesī. 

35.Īres un komunālo maksājumu parādus no īrnieka piedzen normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

36.Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo platību Palīdzības reģistrā iekļautās personas 

pienākums ir rakstveidā informēt Pašvaldību par izmaiņām tās materiālajos un sociālajos 

apstākļos, kuru dēļ tā iekļauta reģistrā. Ja pēc Pašvaldības rakstiska atgādinājuma persona 

Pašvaldības noteiktajā termiņā informāciju nav sniegusi, tā tiek izslēgta no reģistra. 

37.Sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo platību izīrē uz Pašvaldības sēdes lēmuma pamata 

personai (ģimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

 

V. NODROŠINĀŠANA AR PAGAIDU DZĪVOJAMO TELPU  

38. Personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu šo Noteikumu 7.punktā paredzētajā 

gadījumā, ja Pašvaldība nevar nodrošināt šo personu ar dzīvojamo telpu 48 stundu laikā no 

personas iesnieguma saņemšanas, jo tai attiecīgajā brīdī nav neizīrētu dzīvojamo telpu. Persona 

tiek nodrošināta ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku, ne ilgāku par gadu.  
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39. Ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai nodrošina 

arī šo Noteikumu 8.punktā minētās personas, kuras reģistrētas šo noteikumu 3.1.punktā minētās 

palīdzības saņemšanai.  

 

VI. PAR PALĪDZĪBAS ATTEIKUMU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ  
 

40. Papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta piektajā daļā 

noteiktajam Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja sniedz atzinumu atteikt atzīt personu par 

tiesīgu saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmā punktā 

noteiktā palīdzība, ja persona pirms palīdzības lūgšanas apzināti, ar savu rīcību ir pasliktinājusi 

savas dzīves apstākļus, proti, ne senāk kā pirms 5 (pieciem) gadiem:  

        40.1. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas 

bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpšanu;  

        40.2. Personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts sakarā ar to, ka persona 

nelikumīgi iemitina īrētāja dzīvojamā telpā citas personas, tādējādi pārkāpjot dzīvojamās telpas 

iekšējās kārtības un ar personu noslēgtā īres līguma noteikumus vai arī samazinot dzīvojamās 

telpas plātību līdz tādai platībai, kas ir mazāka par 6m2 uz vienu cilvēku.  

41. Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja sniedz atzinumu atteikt palīdzību, vienlaikus 

atceļot arī iepriekš savu pieņemto lēmumu par palīdzības sniegšanu, ja:  

       41.1. persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;  

       41.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu palīdzības 

sniegšanai;  

       41.3. zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai šai personai;  

       41.4. persona nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt Noteikumos 

noteikto palīdzību;  

       41.5. personai sniegta palīdzība, bet persona novilcina palīdzības sniegšanas procesu, 

nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem;  

     

       41.6. persona Pašvaldības noteiktā termiņā nenoslēdz īres līgumu; 

       41.7. persona īrē (vai īrēja) Riebiņu novada Pašvaldībai piederošu dzīvojamo platību, un 

personai ir īres maksas un/vai maksas par pakalpojumu/iem parāds, un persona nav noslēgusi 

vienošanos par parādu atmaksas grafiku vai ir noslēgusi vienošanos par parādu atmaksas 

grafiku, bet vienošanos noteiktajos termiņos nav pildījusi.  

42. Par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 3. panta pirmajā punktā noteikto palīdzību Saimniecisko un īpašuma lietu komiteja 
sniedz lēmumprojektu  Pašvaldības sēdei. 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  
 

43. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Riebiņu novada domes 2006.gada 10.oktobra 

saistošie noteikumi Nr.12 „Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”, 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Riebiņu novadā”, 2013.gada 12.jūnija saistošie noteikumi Nr.5 “Grozījumi 2013.gada 

15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā””, 

2013. gada 16.jūlija saistošie noteikumi Nr.12 “Grozījumi 2013.gada 15.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Riebiņu novadā”, 2019.gada 21.maija Riebiņu 

novada domes Sociāla dienesta nolikums „Riebiņu novada sociālās dzīvojamās mājas 

“Rudenāji” un sociālo dzīvokļu nolikums”.   

44. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai, 

netiek izslēgtas no palīdzības reģistra un tām ir tiesības šo Noteikumu noteiktā kārtībā saņemt 
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palīdzību, ja vien nav zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai uz 

reģistrācijas brīdi.  

45. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas.   

 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Paskaidrojuma raksts 

Riebiņu novada domes 2019. gada 15. oktobra saistošajiem noteikumiem  

Nr. 13/2019 „Kārtība, kādā Riebiņu novada dome sniedz palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”  
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

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" 5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto 

daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 21.1 panta otro daļu, 21.2panta otro 

daļu 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 un veicot īrētas dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu, kārtību, kādā personu (ģimeni) var atzīt par tiesīgu 

īrēt sociālo dzīvokli, un kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu 

speciālistam. Noteikumi paredz gadījumus, kuros pašvaldībai ir tiesības 

atteikt personai palīdzības sniegšanu. 

3.Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. 

4.Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē.  

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav.   

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 


