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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alūksnē 

2020. gada 28. decembrī                                         Nr.29/2020 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

28.12.2020. lēmumu Nr.330 

           (protokols Nr. 19, 16.punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” 

 

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

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

5. pantu, 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 6.punktu, 15. pantu, 

17. panta otro daļu, 21.¹ panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, likuma 

“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 

6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu un 10. panta otro daļu,  

 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt 34.1.apakšpunktu aiz vārda “zobārsts” ar vārdiem “podologs, 

ginekologs;”; 

2. Papildināt noteikumus ar 34.4.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā: 

“34.4. enerģētikā – siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris, siltumenerģijas 

un siltumtehnikas inženieris, elektroinženieris.”. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs” 

25.11.2020. iesniegumu Nr.19e-iz-2020 par 

ārstniecības personu piesaisti, sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” 

11.12.2020. iesniegumu Nr.1-13.1/104 par 

dzīvojamo telpu pieejamību enerģētikas nozares 

speciālistiem, saistošo noteikumu “Grozījumi 

Alūksnes novada domes 2018.gada 26.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.7/2018 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes 

novadā””, turpmāk – saistošie noteikumi, mērķis 

ir papildināt nepieciešamo speciālistu sarakstu 

medicīnā un enerģētikas nozarē, kam pašvaldība 

sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.   

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu 34.1.apakšpunktā 

nepieciešamo speciālistu saraksts tiek papildināts 

ar podologu un ginekologu, noteikumos tiek 

iekļauts 34.4.apakšpunkts ar enerģētikas nozarē 

nepieciešamajiem speciālistiem - siltuma, gāzes 

un ūdens tehnoloģijas inženieri, siltumenerģijas 

un siltumtehnikas inženieri, elektroinženieri.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo 

institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Alūksnes novada 

pašvaldības Dzīvokļu komisija.  

5.3. Normatīvais akts tiks publicēts Alūksnes 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Alūksnes Novada Vēstis” un Alūksnes novada 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

 

Domes priekšsēdētājs                            A.DUKULIS 

 

 


