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APSTIPRINĀTI  ar   
Pārgaujas novada domes 28.11.2013.  
sēdes lēmumu  ( protokols Nr.14, 3.§) 

 
Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā  „Pārgaujas novada  vēstis” Nr. 53,  
2013. gada 19.decembrī 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24 
„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pabalsta 

piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas 
rezultātā”” 

  
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

13.pantu, 23.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 26.pantu, 
likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 

9.punktu un 43.panta trešo daļu 
 
 

1. Izdarīt Pārgaujas novada pašvaldības domes 2010.gada 23.septembra apstiprinātajos 
(protokols Nr. 14, 5.§) Saistošajos noteikumos Nr. 38 „Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru 
lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 
„9. Noteikumu 8.1 apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā pabalsta apmērs tiek aprēķināts, 

pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetra 
remontdarbu izmaksu apmērs nepārsniedz 143 euro , bet kopējās pabalsta summas apmērs 
nepārsniedz  2000  euro .” 

1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 
„10. Noteikumu 8.2.apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā pabalsta apmērs tiek aprēķināts, 

pamatojoties uz tāmi, ar nosacījumu, ka viena kopējās platības kvadrātmetra remontdarbu 
izmaksu apmērs nepārsniedz 57 euro, bet kopējās pabalsta summas apmērs nepārsniedz 1000 
euro.” 

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā  2014.gada 1.janvārī. 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs                  Hardijs VENTS 
 

 
 
 
 
 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  



SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 24 
„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.38  

„Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas 
nelaimes vai avārijas rezultātā”” 

 
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiks ieviests euro, ir 
nepieciešams veikt grozījumus Pārgaujas novada domes  2010.gada 
23.septembrī (protokols Nr.14, 5.§) izdotajos Saistošajos noteikumos 
Nr.38 „Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa 
cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā” (turpmāk - saistošie 
noteikumi Nr.38), aizstājot tajā latus ar euro. Šie saistošie noteikumi 
paredz aizstāt saistošajos noteikumos Nr.38 latus ar euro atbilstoši Euro 
ieviešanas kārtības likuma 32.pantā paredzētajiem principiem. Jāuzsver, 
ka grozītās tiesību normas euro valūtā ir personām labvēlīgākas par 
sākotnējām tiesību normām latos. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem veicot naudas summas noapaļošanu 
tiek palielināts par labu iedzīvotājiem pabalstu apmērs. Aizstājot latus 
uz euro, ir pielietots Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās 
daļas 2.punkts. 
Tiesību akta saturs pēc būtības netiek mainīts. 

3.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Uz uzņēmējdarbības vidi tiešas ietekmes nav. 
 

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldībā. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādē netika 
nodrošinātas, jo grozījumi saistošajos noteikumos Nr.38 nemaina 
pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj latus ar euro, 
turklāt ir sabiedrībai labvēlīgāki, jo saistošo noteikumu izstrādē ir 
pielietots Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkts, 
veicot naudas summas noapaļošanu par labu iedzīvotājiem. 
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