Siguldā
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.4/2020

APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2020.gada 20.februāra lēmumu (prot.Nr.3, 19.§)

Siguldas novada pašvaldības bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu
1. Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) bezmaksas juridiskās konsultācijas
saņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībā tiek organizētas bezmaksas
juridiskās konsultācijas fiziskām personām par pašvaldības kompetencē esošajiem
jautājumiem (turpmāk – juridiskas konsultācijas).
2. Tiesības saņemt juridiskas konsultācijas ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā
deklarētām fiziskām personām (turpmāk - persona).
3. Juridiskas konsultācijas tiek sniegtas Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150, pēc
iepriekšēja pieraksta, pirmdienās no plkst.16.00 līdz 18.00.
4. Uz konsultāciju jāpierakstās iepriekš, nosūtot pieteikumu juridiskai konsultācijai uz
e- pastu pasts@sigulda.lv, oficiālo elektronisko adresi (turpmāk- e-adrese), aizpildot
pieteikumu pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, vai to iesniedzot klātienē kādā
no klientu apkalpošanas vietām. Juridiskas konsultācijas tiek sniegtas pieteikšanās secībā.
Vienai juridiskajai konsultācijai tiek noteikts laiks līdz 30 minūtēm.
5. Persona, kura vēlas saņemt juridisku konsultāciju aizpilda noteikta parauga pieteikumu
(pielikums).
6. Iepriekšējā pieraksta uzskaiti veic pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldes speciālisti,
kuri nodod saņemtos pieteikumus pašvaldības Juridiskajai pārvaldei konsultāciju
sagatavošanai.
7. Par pieņemšanas laiku personai, kura pieteikusies uz konsultāciju, paziņo uz pieteikumā
norādīto e-pasta adresi, e-adresi, vai piezvanot uz pieteikumā norādīto tālruni.
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8. Gadījumā, ja persona neierodas noteiktajā laikā uz juridisko konsultāciju, tad personai, ja
tā joprojām vēlas saņemt juridisko konsultāciju, ir jāaizpilda un jāiesniedz jauns pieteikums
un juridiskā konsultācija tiek sniegta jaunā pieteikšanās secībā.
9. Ja vienas personas juridiskai konsultācijai atvēlētais laiks ir nepietiekams pilnas
konsultācijas sniegšanai, tad persona tiek pierakstīta uz nākošo konsultācijas sniegšanas
reizi.
10. Pašvaldības Juridiskās pārvaldes juristi sniedz fiziskām personām konsultācijas mutvārdos,
nesagatavojot juridiskus dokumentus.
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes
2014.gada 8.janvāra noteikumi “Siguldas novada Domes bezmaksas juridiskās
konsultācijas saņemšanas noteikumi”.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

Stājušies spēkā 2020.gada 21.februārī

U.Mitrevics
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Siguldas novada pašvaldībai
Pils ielā 16, Siguldā
Siguldas novads, LV-2150

PIETEIKUMS
juridiskās konsultācijas sniegšanai fiziskai personai par pašvaldības kompetencē esošajiem
jautājumiem
Personas dati:
Personas, kura vēlas saņemt juridisko konsultāciju:
Vārds:__________________________
Uzvārds:________________________
Deklarētās dzīvesvietas
adrese:____________________________________________________________
Kontaktinformācija:______________________________________
Informācija par jautājumu, par kuru nepieciešama juridiskā konsultācija: _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Informāciju par juridiskās konsultācijas laiku vēlos saņemt:
telefoniski (lūdzu norādiet tālruņa numuru)

______________________________

e-pastu (lūdzu norādiet e-pastu)________________________________________________
e-adresi (atzīmējot apliecinu, ka e-adrese ir aktivizēta un tiek izmantota)
Aizpildot šo pieteikumu piekrītu, ka Siguldas novada pašvaldība veiks manu personas datu apstrādi
juridisko konsultāciju saņēmēju uzskaitei, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē fizisko
personu datu aizsardzību. Datu apstrādes pārzinis – Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas
Nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa
vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada
pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma
politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

___________________________________________Datums

__________________________________________Paraksts

