
 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  

 
APSTIPRINĀTS 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Rugāju novada Rugāju pagastā 

  

21.06.2018.                 Nr.4/2018                                                                                                                  
 

 
Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu, 7.panta 

sesto daļu, 15.pantu, 17.pantu, 24.panta pirmo daļu, 
26.panta pirmo daļu; likuma „Par dzīvojamo telpu 

īri” 36.1pantu; 
 

Izdarīt Rugāju novada domes 2016.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādu grozījumu: 

 

Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:  

„17. Pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, tiek piešķirts trūcīgām personām ne vairāk kā EUR 70.00 

apmērā un maznodrošinātām personām  ne vairāk kā EUR 40.00 apmērā gadā kurināmā iegādei 

vai īres maksas, vai maksas par ūdeni un kanalizāciju segšanai”.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                          S. Kapteine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018 

Grozījums Rugāju novada domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2016 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. 

panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 15.pantu, 17.pantu, 24.panta pirmo 

daļu, 26.panta pirmo daļu; likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1pantu. 

Ar grozījumiem tiek precizētas personu kategorijas, kurām ir tiesības 

saņemt dzīvokļa pabalstu, kā arī pabalsta apmērs tiek palielināts trūcīgām 

personām no EUR 50,00 līdz EUR 70,00, bet samazināts 

maznodrošinātām no EUR 50.00 līdz EUR 40.00. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētas personu kategorijas, 

kurām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, kā arī palielinātu pabalsta 

apmēru. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Ne vairāk kā EUR 5880 gadā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Būtiski neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests. 

 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 

 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                                           S. Kapteine 

 

 

 

 

 


