APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada Domes
08.01.2014. rīkojumu Nr.2.7.2./1
Siguldas novada Domes
bezmaksas juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu
1. Siguldas novada Domes (turpmāk - Dome) juridiskās konsultācijas saņemšanas noteikumi
nosaka kārtību kādā Domē tiek organizētas bezmaksas juridiskās konsultācijas fiziskām
personām ar pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, turpmāk – juridiskās konsultācijas.
2. Tiesības saņemt juridiskās konsultācijas ir Siguldas novada administratīvajā teritorijā
deklarētām fiziskām personām, turpmāk – persona.
3. Juridiskās konsultācijas tiek sniegtas Domes Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā,
Siguldas novadā pēc iepriekšēja pieraksta, pirmdienās no plkst. 16.00. līdz 18.00.
4. Uz konsultāciju jāpierakstās iepriekš, zvanot uz tālruni 67970849 vai bezmaksas tālruni
80000388. Juridiskās konsultācijas tiek sniegtas pieteikšanās secībā. Vienai juridiskajai
konsultācijai tiek noteikts laiks līdz 30 minūtēm.
5. Persona, kura vēlas saņemt juridisku konsultāciju, aizpilda noteikta parauga iesniegumu
(pielikums).
6. Iepriekšējā pieraksta uzskaiti veic Domes Pakalpojumu centra administrators.
Administrators katras nedēļas ceturtdienā nodod iesniegumus (sarakstu) Domes Juridiskajai
pārvaldei konsultāciju sagatavošanai.
7. Par pieņemšanas laiku personai, kura pieteikusies uz konsultāciju, tiek paziņots rakstveidā,
nosūtot paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai piezvanot uz iesniegumā norādīto
tālruni.
8. Gadījumā, ja persona neierodas noteiktā laikā uz juridisko konsultāciju, tad personai ir
jāraksta jauns iesniegums un juridiskā konsultācija tiek sniegta jaunas 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. Domes Juridiskās pārvaldes juristi sniedz personām juridiskās konsultācijas mutvārdos,
nesagatavojot juridiskus dokumentus.

Priekšsēdētājs

U.Mitrevics

Siguldas novada Domei
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150

Iesniegums
1. Personas dati
Persona, kura vēlas saņemt juridisko konsultāciju:
Vārds (vārdi),
uzvārds (vai
iniciāļi)
Dzīvesvietas
adrese
Kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasts, fakss)
2. Informācija par jautājumu, kurā nepieciešama juridiskā konsultācija
Faktisko apstākļu apraksts:

*Piekrītu, ka Siguldas novada Dome veiks manu personas datu apstrādi juridisko konsultāciju
saņēmēju uzskaitei, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas reglamentē fizisko personu datu
aizsardzību (Datu apstrādes pārziņa nosaukums un adrese – Siguldas novada Dome, Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads)
Datums*

Paraksts*

