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KULDĪGĀ 
Apstiprināti ar 

Kuldīgas novada Domes  
2011.gada 25.augusta sēdes lēmumu 

(prot.Nr.10, p.64 ) 
 

Saistošie noteikumi Nr.2011/24 
 

Par grozījumiem Kuldīgas novada Domes saistošajos noteikumos Nr.2011/3 ”Par kārtību, 
kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo māju 
īpašniekiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrajā daļā 

noteiktajos gadījumos” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 
 27.2 panta otro un piekto daļu,  

likuma „ Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu. 
 
Izdarīt Kuldīgas novada Domes 2011.gada  27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2011/3 ”Par 
kārtību, kādā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzekļus palīdzības sniegšanai dzīvojamo 
māju īpašniekiem likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrajā daļā 
noteiktajos gadījumos” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 6.2. punktu šādā redakcijā: 
”6.2. Līdzfinansējumu pēc dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas iesnieguma piešķir ar 
Kuldīgas novada Domes lēmumu ne vairāk kā 10% apmērā no labiekārtošanas darbu 
izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 1000,- apmērā vienam labiekārtojuma projektam, ja 
labiekārtojums tiek veikts uz dzīvojamai mājai piederoša zemesgabala un ne vairāk kā 50 
%, bet ne vairāk kā Ls 5000,-, ja labiekārtojums tiek veikts uz pašvaldībai piederoša 
zemesgabala. Iesniegumam pievieno tāmi un dokumentus, kas apliecina pretendenta 
atbilstību 6.3.punktam.” 

2. Svītrot noteikumu 6.3.1. punktu. 
3. Izteikt noteikumu 6.3.3. punktu šādā redakcijā: 

”6.3.3. vismaz 51% dzīvokļu īpašniekiem balsojot „par”, ir pieņemts lēmums veikt 
labiekārtošanas pasākumus;” 

 
4. Svītrot noteikumu 6.3.4. punktu. 
5. Izteikt noteikumu 10.9 un 10.10. punktus šādā redakcijā: 

”10.9.  Par pieņemto lēmumu paziņo pretendentam un paziņojumu 10 darba dienu laikā ievieto 
Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv. 
10.10. Kuldīgas novada Domes lēmumu finansējuma pieprasītājs var pārsūdzēt administratīvajā 
rajona tiesā.” 
 

6. Aizstāt noteikumu 11.3 punktā skaitļus ”11.1.” ar skaitļiem”11.2”. 
7. Aizstāt noteikumu 11.4 un 11.7 punktos vārdu ”piešķiršanu” ar vārdu ”izmaksāšanu”. 

 
 
Domes priekšsēdētāja    I.Bērziņa 
 


