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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 

 
2014. gada  29. janvārī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                     2014.gada 29. janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr.2/33) 

 
Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 14.panta septīto daļu,  

15.pantu,17.panta pirmo daļu, 24.pantu 

 
 

Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” 
(apstiprināts ar Mālpils novada domes 2013.gada 18.decembra lēmumu (protokols 
Nr.19/2)) šādus grozījumus: 
 
1.1. Izteikt noteikumu 10.1.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„10.1.3. Mālpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas 
personas, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ir apmierinātas citu 
šajos noteikumos minēto iedzīvotāju grupu vajadzības.” 
 

1.2.  Izteikt noteikumu 14.1.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„14.1.6. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss.” 
 

1.3. Izteikt noteikumu 14.3.7.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 



„14.3.7. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss.” 
 

1.4. Izteikt noteikumu 14.5.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„14.5.2. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss.” 
 

1.5. Izteikt noteikumu 14.6.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„14.6.1. Ieslodzījumu vietas pārvaldes izsniegtās izziņas kopiju, uzrādot 
oriģinālu.” 
 

1.6. Izteikt noteikumu 14.7.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„14.7.1. iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss.” 
 

1.7. Izteikt noteikumu 20.punktu sekojošā redakcijā: 
„20. Atbildi uz dzīvojamās telpas īres piedāvājumu personai jāsniedz ne vēlāk kā 
nedēļas laikā no paziņojumā norādītās dienas, kurā personai bija iespēja 
iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo telpu”. 
 

1.8. Izteikt noteikumu 22.punktusekojošā redakcijā: 
„22. Reģistrācijas grupu ietvaros personām, kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas pirmām kārtām, dzīvojamo telpu piedāvā īrēt šādā secībā: 
22.1. 10.4.punktā norādītajām personām reģistrācijas rindas secībā; 
22.2. 10.1.1. un 10.1.2.punktā norādītajām personām reģistrācijas rindas secībā; 
22.3. 10.3.punktā norādītām personām reģistrācijas rindas secībā. 
Ja punkta pirmajā daļā norādīto peronu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās 
īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, tad dzīvojamo telpu piedāvā īrēt reģistrācijas 
rindas secībā.” 
 

1.9. Izteikt noteikumu 24.punktu sekojošā redakcijā: 
24. Mēneša laikā pēc lēmuma par palīdzības sniegšanu stāšanās spēkā, 
personai ir jānoslēdz īres līgums ar pašvaldības SIA „Norma K”, Nākotnes ielā 1, 
Mālpilī.” 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
 

 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                                              Aleksandrs Lielmežs 
 
 
 
 
 



Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr.7 
 Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 18.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.38 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā Mālpils novada pašvaldībā” nepieciešami, lai 
novērstu neprecizitātes vairākos saistošo noteikumu 
apakšpunktos un nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu 
prasībām. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos precizē un nosaka to 
personu kategorijas, kurām pašvaldība ir tiesīga sniegt 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī nosaka personu 
reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai, dzīvojamo telpu 
apmaiņas kārtību un gadījumus, kuros pašvaldība ir tiesīga 
atteikt personai palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu netiek plānota.  

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem jāiesniedz 
iesniegums Mālpils novada pašvaldības aģentūrā „Mālpils 
sociālais dienests”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
6.2.  Saistošo noteikumi grozījumi tiks publicēti vietējā 

laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā internetā 
www.malpils.lv. 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 
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