
PROJEKTS 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.______ 

 

Par kārtību, kādā Jēkabpils novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība 

speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu 

Izdoti saskaņā ar likuma "”Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 

21.
1
 panta otro daļu un 21.

2
 panta otro daļu 

 

 

I.Vispārīgie noteikumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils 

novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo 

telpu (turpmāk – Palīdzība) nozarēs, kurās trūkst kvalificētu speciālistu. 

  

2. Noteikumu mērķis ir Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēt nepieciešamajiem speciālistiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai un novada 

attīstības veicināšanai. 

 
3. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai speciālistam 

izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 

 

4. Noteikumos lietotie termini: 

4.1. palīdzības reģistrs – datu kopums par speciālistiem, kuri tiesīgi saņemt 

palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, 

4.2. dzīvoklis – dzīvojamā telpa, kurai ar atsevišķu Jēkabpils novada domes 

lēmumu noteikta speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas (turpmāk – 

dzīvoklis) statuss, 

4.3. pašvaldības attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 

kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā 

izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

4.4. speciālists – kvalificēts speciālists ar augstāko izglītību atbilstošā nozarē. 

 II. Attīstāmās nozares, kur strādājošie speciālisti nodrošināmi ar 

dzīvojamo telpu 

5. Saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteiktiem rīcības virzieniem 

nodrošināt ar Dzīvokli strādājošos kvalificētos speciālistus sekojošās attīstāmās 

nozarēs prioritārā secībā: 

5.1. veselības aprūpes speciālists (ģimenes ārsts, ģimenes ārsta palīgs, 

stomatologs, farmaceits), 

5.2. sociālais darbinieks, 

5.3. skolotājs, kuram noteikta vismaz 0,7 slodze, izglītības iestādē, kas atrodas 

25 km attālumā no Jēkabpils 

5.4. komunālās saimniecības speciālists, 



5.5. speciālists (ar augstāko izglītību atbilstošā nozarē) lauksaimniecības, 

mežizstrādes, pārstrādes un citās novada attīstībai aktuālās nozarēs. 

 

III. Kārtība, kādā izīrē dzīvojamo telpu speciālistam 

6. Darba devējs, kurš noslēdzis darba līgumu ar speciālistu vai ir uzaicinājis 

speciālistu dibināt darba tiesiskās attiecības (ja darba līgums vēl nav noslēgts), 

iesniedz iesniegumu, kurā motivē nepieciešamību izīrēt Dzīvokli speciālistam. 

Iesniegumam tiek pievienoti šādi dokumenti: 

6.1. speciālista iesniegums par Palīdzības saņemšanu un apliecinājums, ka 

Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā speciālistam nepieder dzīvojamā 

telpa, 

6.2. darba līguma vai darba devēja uzaicinājuma dibināt darba tiesiskās 

attiecības kopija, 

 6.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta/-u kopija, uzrādot 

dokumenta oriģinālu, 

6.4. citi dokumenti, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu. 

  

7. Jēkabpils novada pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas speciālists (turpmāk – 

Darbinieks) piecu darba dienu laikā pēc iepriekš uzskaitīto dokumentu saņemšanas 

pārbauda iesniegtos dokumentus un pieņem vienu no lēmumiem: 

7.1. reģistrēt Palīdzības reģistrā, 

7.2. atteikt sniegt speciālistam Palīdzību nodrošināšanai ar Dzīvokli. 

 

8. Palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas: 

 8.1. iesnieguma saņemšanas datums, 

 8.2. speciālista vārds, uzvārds, 

 8.3. darba devēja nosaukums, darba līguma Nr. vai uzaicinājums dibināt darba 

tiesiskās attiecības, 

 8.4. speciālista kārtas numurs Palīdzības reģistrā. 

 

9. Speciālists tiek izslēgts no Palīdzības reģistra, ja: 

 9.1. saņemts darba devēja iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, 

 9. 2. speciālists atsakās no Palīdzības saņemšanas, iesniedzot par to attiecīgu 

iesniegumu, 

 9.3. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu speciālista reģistrēšanai Palīdzības 

reģistrā. 

 

10. Dzīvokli speciālistam piedāvā īrēt reģistrācijas secībā atbilstoši Noteikumu 

4.punktā noteiktām attīstāmo nozaru prioritātēm. Priekšroka tiek dota, ja Noteikumu 

4.punktā noteiktajās attīstāmo nozaru prioritātēs ir divi speciālisti no vienas ģimenes. 

 

11. Speciālistam izīrējamā Dzīvokļa īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko 

attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, pamatojoties uz Domes lēmumu.  

 

12. Pašvaldībai ir tiesības speciālistu, kuram izīrēts Dzīvoklis Noteikumos noteiktajā 

kārtībā, (kopā ar ģimenes locekļiem), ja tas nepieciešams, pārvietot uz citu Dzīvokli. 

 

13. Domei ir tiesības lemt par Dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, bet ne ilgāku par 

trim gadiem, ja speciālists turpina darba tiesiskās attiecības, atbilst šiem Noteikumiem 

http://likumi.lv/body_print.php?id=286028&version_date=04.11.2016&grozijumi=0&pielikumi=1&saturs=0&piezimes=0&large_font=0#p3
http://likumi.lv/body_print.php?id=286028&version_date=04.11.2016&grozijumi=0&pielikumi=1&saturs=0&piezimes=0&large_font=0#p3


un nav īres maksas un komunālo maksājumu parāda, kas saistīts ar Dzīvokļa 

lietošanu.  

14.Speciālistam, ja pēc trim gadiem nav zaudējis tiesības īrēt Dzīvokli un joprojām ir 

nodarbināts Noteikumu 4.punktā noteiktajās jomās, ir tiesības rakstiski lūgt ne vēlāk 

kā divus mēnešus pirms dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās par Dzīvokļa 

līguma pagarināšanu, pievienojot darba devēja rakstisku piekrišanu. 

 

15.Ja speciālists pēc sešiem gadiem nav zaudējis tiesības īrēt Dzīvokli un nav īres 

maksas un komunālo maksājumu parāda, kas saistīts ar Dzīvokļa lietošanu, Dome ir 

tiesīga lemt jautājumu par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu Dzīvoklim un pastāvīga 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz šo īrēto dzīvokli. 

 

16.Ja speciālists, kuram ir izīrēts Dzīvoklis, pārtrauc darba tiesiskās attiecības, darba 

devējam piecu darba dienu laikā par to rakstiski jāinformē pašvaldība. 

 

17.Ja speciālists, kuram izīrēts Dzīvoklis Noteikumos noteiktajā kārtībā, ir pārtraucis 

darba tiesiskās attiecības vai tās nav uzsācis, Dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts, un 

šim speciālistam Dzīvoklis ir jāatbrīvo viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību 

izbeigšanas dienas vai dienas, kad uzteikta darba līguma noslēgšana. 

 

18.Gadījumos, kad Jēkabpils novada pašvaldības iestāde nav speciālista darba devējs, 

ar darba devēju tiek slēgts sadarbības līgums un īres līgums ar speciālistu tiek slēgts 

tikai ar speciālista darba devēja piekrišanu. 

 

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

19.Atteikumu sniegt speciālistam palīdzību nodrošināšanai ar Dzīvokli var apstrīdēt 

Jēkabpils novada domē. 

20.Jēkabpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājums 

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Ļaudis un Darbi”. 

 

 

 Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" (turpmāk - likums) 21.
1
panta otrā 

daļa nosaka, ka pašvaldība, izvērtējot attīstības 

programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, 

jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju 

nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu 

jomas, ar saistošajiem noteikumiem nosaka 

darbības nozares un ar valsts vai pašvaldības 



funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes 

uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami 

speciālisti. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā 

darba devējs iesniedz iesniegumu par 

nepieciešamību izīrēt dzīvokli speciālistam, un 

kārtība, kādā izskata iesniegumus un pieņem 

lēmumus par dzīvokļa izīrēšanu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmēs. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Uzlabosies uzņēmējdarbības vide, jo tiks 

veicināta kvalificētu speciālistu piesaiste. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1.Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo 

institūciju funkcijas netiks paplašinātas. 

5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Jēkabpils novada 

Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu 

sniegšanas nodaļa.  

5.3.Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā 

izdevumā “Ļaudis un Darbi” un Jēkabpils novada 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 

pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 

domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā interneta vietnē  

www.jekabpilsnovads.lv un saņemto sabiedrības 

pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot 

lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos. 

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – 

informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā 

internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.  

6.3. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 

pievienotā paskaidrojuma raksta publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā interneta vietnē  

www.jekabpilsnovads.lv noteiktajā termiņā tika 

saņemts viens priekšlikums, kurš tika izvērtēts 

pirms saistošo noteikumu apstiprināšanas. 

http://www.jekabpilsnovads.lv/


 


