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Precizējumi Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.27
 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Cēsu novada dome 2021. gada 29. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.27 “Par vienreizēja
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”, turpmāk - Saistošie noteikumi. 

Cēsu  novada  pašvaldība,  turpmāk  -  Pašvaldība,  2022. gada  2. februārī  saņēma  Latvijas  Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2022. gada 2. februārī atzinumu
Nr.  1-18/824 (Pašvaldībā reģistrēts  ar  Nr.  6.2-5/2022/919)  neizsakot  iebildumus (pozitīvs   atzinums)  par
Saistošiem  noteikumiem,  vienlaicīgi  lūdzot  Saistošo  noteikumu  8.  punktā  ciparu  un  vārdu  “noteikumu
7.punktā minēto dokumentu” aizstāt ar vārdu “iesnieguma”, jo atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.
panta pirmajai daļai, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par
administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja likumā nav noteikts
cits termiņš vai citā normatīvajā aktā – īsāks termiņš administratīvā akta izdošanai.  

Veicot precizējumu Saistošajos noteikumos ir konstatēts, ka 9.3. apakšpunktā ir ieviesta pārrakstīšanās
kļūda  “9.3.  personām,  kuru  ģimenē  ir  5  vai  vairāk  cilvēku  -  50%  apmērā;”,  tāpēc  nepieciešams  veikt
iepriekšminētajā apakšpunktā labojumu un vārdus “personām, kuru ” aizstāt ar vārdu “personai, kuras”.

Ievērojot  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  2022.  gada  2.  februāra  atzinumu
Nr. Nr. 1-18/824 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta
trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 261. pantu, Cēsu novada domes finanšu
komitejas 2022. gada 17. februāra atzinumu (protokols Nr.3), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Ainārs
Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis,  Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj:
1. Precizēt  Cēsu  novada  domes  2021.  gada  29.  decembra  saistošos  noteikumus  Nr.27  „Par  vienreizēja

dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”, izsakot Saistošo noteikumu
8. punktu šādā redakcijā: 
“8. Pēc  noteikumu  7.  punktā  minētā  iesnieguma  saņemšanas  Dzīvokļu  komisija  ne  vēlāk  kā  viena
mēneša laikā izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt vai par atteikumu
saņemt Atbrīvošanas pabalstu.”

2. Precizēt Saistošo noteikumu 9.3 apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:
“9.3. personai, kuras ģimenē ir 5 vai vairāk cilvēku - 50% apmērā;”

3. Precizētus  Saistošos  noteikumus  un  lēmumu  nosūtīt  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības
ministrijai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.  

          Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


