IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
26.03.2015.

(prot.Nr.4., 3.p.)

3. Par grozījumiem Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikumā.
Rundāles novada domē saņemtos iesniegumus par personas deklarēto dzīvesvietas ziņu
anulēšanu izskata komitejās un pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas to virza izskatīšanai domes
sēdē. Tādējādi, jautājumi par deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu, ja komiteja nolemj virzīt
jautājumu uz domes sēdi, tiek skatīti vienu reizi mēnesī. Gadījumā, ja iesniedzējs iesniegumu
pēc komiteju sēdes un šādu jautājumu neiekļauj domes sēdes papildus darba kārtībā, līdz ar to
iesnieguma var izskatīt un lēmumu pieņemt tikai nākamajā domes sēdē.
Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmā daļa nosaka, ka gadījumos, ja administratīvā
lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta
izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja likumā nav noteikts cits
termiņš vai citā normatīvajā aktā – īsāks termiņš administratīvā akta izdošanai.
Tāpat Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 15.panta otrā daļa nosaka, ka iestādes amatpersonas
lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domes noteiktai augstākai pašvaldības iestādei
(amatpersonai), bet, ja tādas nav, – pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā. Augstākas iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Lai efektīvāk nodrošinātu un atvieglotu iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu
jautājumos, kas saistīti ar personas deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, līdz ar to ir paredzēts veikt grozīgumus Dzīvokļu
komisijas nolikumā, deleģējot Rundāles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai izskatīt
jautājumus un pieņemt lēmumus par personas deklarēto dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Bez tam, veicot šādus grozījumus, tiks paredzēts, ka Rundāles novada dome, atbilstoši
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 15.panta otrajai daļai, ir kā augstākā apstrīdēšanas iestāde,
kura turpmāk izskatīs Dzīvokļu komisijas lēmumu apstrīdēšanas iesniegumus, jo uz šo brīdi
tas nav iespējams.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā
ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu
aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir
panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Tāpat minētā
panta sestā daļa nosaka, ka valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo
sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras
privātpersonas labā.
Veicot šādus grozījumus, Rundāles novada dome realizē Valsts pārvaldes iekārtas likumā
noteiktos publisko tiesību principus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piekto un sesto daļu,
Rundāles novada dome nolemj,
apstiprināt Rundāles novada domes nolikumu “Grozījumi Rundāles novada
domes 2009.gada 26.novembra nolikumā “Rundāles novada domes Dzīvokļu
komisijas nolikums” saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā nolikums “Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada 26.novembra
nolikumā “Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums” uz 1 lapas.
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