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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 30.decembrī

Nr.30
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17, 25.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
15.pantu, 7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta
pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. Papildināt 3.punktu ar vārdiem:
“vai Latvijas valstspiederīgajiem, kuri vēlas dzīvot Valkas novada teritorijā.”
2. Papildināt ar 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.5. ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas deklarētajiem Latvijas valstspiederīgajiem,
kuri vēlas dzīvot pašvaldības teritorijā.”
3. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Vispārējā kārtībā reģistrēto personu grupā prioritāte saņemt dzīvojamo telpu īrēšanas
piedāvājumu ir personām 15.punkta apakšpunktos uzskaitītajā secībā.”
Valkas novada domes priekšsēdētājs

2020.gada 30.decembrī

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.30
„Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Valkas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Valkas novada pašvaldības īpašumā ir dzīvokļi, kuri ir sliktā
tehniskā stāvoklī un tos bez lieliem finanšu ieguldījumiem nav
iespējams izīrēt, jo palīdzības reģistrā esošās personas no tiem
atsakās. Pašvaldībai nav iespējas veikt šādu dzīvokļu remontu
finanšu trūkuma dēļ. Bet šādus dzīvokļus var piedāvāt īrēt
personām, kuras būtu ar mieru pārcelties dzīvot uz Valku, kaut
viņi nav līdz šim deklarējušies Valkas novadā un arī darba vieta
nav saistīta ar pašvaldības teritoriju. Ar grozījumiem tiek
paplašināts palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā uzņemamo
personu loks, pieļaujot uzņemt personas no citām pašvaldībām, ja
tās izteikušas vēlmi dzīvot Valkas novadā. Vienlaicīgi, lai nerastos
apstākļi, ka tādējādi zūd jēga vispārējā kārtībā iepriekš
norādītajam personu lokam, ir jāizdara grozījumi, nosakot prioritāti
uz palīdzības saņemšanu vispārējā kārtībā palīdzības reģistrā
reģistrēto personu lokam.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildināts to personu loks,
kurām ir tiesības uz dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību
vispārējā kārtībā, papildinot saistošos noteikumus ar
15.5.apakšpunktu, nosakot, ka šādas tiesības ir arī ārpus
pašvaldības administratīvās teritorijas deklarētajiem Latvijas
valstspiederīgajiem, kuri vēlas dzīvot pašvaldības teritorijā.
Saistošo noteikumu 17.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā,
nosakot, ka vispārējā kārtībā reģistrēto personu grupā prioritāte
saņemt dzīvojamo telpu īrēšanas piedāvājumu ir personām
15.punkta apakšpunktos uzskaitītajā secībā.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5.Saistošo
noteikumu
projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošie
noteikumi
pašvaldības teritorijā.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

neietekmēs

uzņēmējdarbības

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

vidi

