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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 28. jūlijā                                               Nr.75 

     (protokols Nr.5, 52.§) 

   

Par Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr. 10/21 

“Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu 

 
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 9. punktam, viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, ko 

pašvaldība pilda atbilstoši likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem, kā arī saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu noslēgtu publisko tiesību līgumu 

nosacījumiem, savukārt saskaņā likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5. pantu 

lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās pašvaldības 

dome vai tās deleģēta institūcija, ievērojot šā likuma noteikumus un pašvaldības domes saistošos 

noteikumus. Autonomo funkciju izpildi savas kompetences ietvaros organizē un par to atbild 

pašvaldība.  
Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.jūlija atzinumu (sēdes protokols nr.1) un, pamatojoties uz 

likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

9. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, Smiltenes novada  pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums, 19.un 20.punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm Par - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), 

Pret – nav, Atturas - nav,  Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju 5 (piecu) locekļu sastāvā. 

2. Apstiprināt Nolikuma Nr.10/21 “Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 

nolikums” projektu (pielikumā). 

3. Deleģēt Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai lēmuma pieņemšanas tiesības 

jautājumos par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā. 

4. Noteikt komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu – līdz 2021. gada 1. septembrim. 

5. Noteikt, ka Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija savu darbību uzsāk pēc 

Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu par palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 

jautājumu risināšanā izdošanas, bet ne vēlāk kā no 2022. gada 1. janvāra. 

6. Vienlaikus ar Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas darbības uzsākšanu, 

izbeigt Apes novada Dzīvokļu jautājumu komisijas darbību.  
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7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2013.gada 

22.augusta lēmumu Nr.274 “Par Apes novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas 

ievēlēšanu un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 11.p.). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                      E.Avotiņš 

 

 

 

 


