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APSTIPRINĀTI 

 ar 26.11.2015. Lubānas novada pašvaldības  

domes lēmumu, protokols Nr.16, 7.§ 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI    Nr.16 

 

 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 

 dzīvokļu jautājumu risināšanā”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 

7.panta piekto un sesto daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,  
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 

17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”  šādus grozījumus: 

1. Svītrot 15.1.8. apakšpunktu. 

2. Izteikt 15.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„15.1.9. šo noteikumu 23.3.1., 23.3.3. apakšpunktos minētajos gadījumos personām 

14.punktā minētajā iesniegumā nav jānorāda šo noteikumu 14.1. un 14.2.apakšpunktos 

norādītie apliecinājumi. Šo noteikumu 23.3.2. apakšpunktā norādītajā gadījumā 

personām 14.punktā minētajā iesniegumā nav jānorāda šo noteikumu 14.2.apakšpunktā 

norādītais apliecinājums.” 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.1.10. šo noteikumu 23.3.1. minētajā gadījumā personas iesniedz iestādes vai 

uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. 

4. Izteikt 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„23.3. vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina: 

23.3.1. pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu 

uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no 

palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā; 

23.3.2. personas, kuras iemitinātas dzīvoklī kā ģimenes locekļi uz viena īres līguma, ja 

viņas izveidojušas atsevišķu ģimeni; 

23.3.3. personas, kuras izlēmušas atgriezties no dzīvesvietas ārzemēs ar mērķi dzīvot un 

strādāt Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           Tālis Salenieks  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā, ka pašvaldība saņem iedzīvotāju iesniegumus par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ne tikai no likuma “Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 13. un 14 pantā 

minētajām personām, ņemot vērā, ka palīdzības reģistrā šobrīd 

nav novērojama rinda ar personām, kuras ir tiesīgas saņemt 

palīdzību primāri un to, ka pašvaldības rīcībā ir vairāki 

neizmantoti labiekārtoti dzīvokļi, ir nepieciešams paplašināt to 

personu loku, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem ir tiesīgas saņemt palīdzību vispārējā kārtībā.  

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts ar mērķi 

atbalstīt jaunos speciālistus, kas nodibinājuši darba tiesiskās 

attiecības valsts, pašvaldības iestādēs un pašvaldības teritorijā 

reģistrētos uzņēmumos, jaunās ģimenes, kā arī cilvēkus, kas 

atgriezušies no ārzemēm ar mērķi dzīvot un strādāt Lubānas 

novadā. 



2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

 

5. Svītrot 15.1.8. apakšpunktu. 

6. Izteikt 15.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„15.1.9. šo noteikumu 23.3.1., 23.3.3. apakšpunktos 

minētajos gadījumos personām 14.punktā minētajā 

iesniegumā nav jānorāda šo noteikumu 14.1. un 

14.2.apakšpunktos norādītie apliecinājumi. Šo 

noteikumu 23.3.2. apakšpunktā norādītajā gadījumā 

personām 14.punktā minētajā iesniegumā nav jānorāda 

šo noteikumu 14.2.apakšpunktā norādītais 

apliecinājums.” 

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 15.1.10. apakšpunktu 

šādā redakcijā: 

„15.1.10. šo noteikumu 23.3.1. minētajā gadījumā 

personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja 

apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to 

ilgumu”. 

8. Izteikt 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„23.3. vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu 

nodrošina: 

23.3.1. pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos 

speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus 

gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to 

darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā; 

23.3.2. personas, kuras iemitinātas dzīvoklī kā ģimenes 

locekļi uz viena īres līguma, ja viņas izveidojušas atsevišķu 

ģimeni; 

23.3.3. personas, kuras izlēmušas atgriezties no dzīvesvietas 

ārzemēs ar mērķi dzīvot un strādāt Lubānas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā”. 
3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. nav būtiskas ietekmes 

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju 

kompetenci. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.Nav būtiskas ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1.pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var 

griezties Lubānas novada pašvaldībā; 

5.2.līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas; 

6.2.saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts 

Lubānas novada mājas lapā – www.lubana.lv 

Domes priekšsēdētājs                                                         Tālis Salenieks 


