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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 26.janvārī                                                   Nr. 42 

                       (protokols Nr. 2,   36.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.19/21 

“Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista 

nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” precizēšanu 

 

2021.gada 24.novembrī Smiltenes novada pašvaldības dome izdeva (lēmums Nr.352, 

protokols Nr.14, 68. §) saistošos noteikumus Nr.19/21 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada 

pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 

(turpmāk – saistošie noteikumi).  

2022.gada 7.janvārī pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – Ministrija) atzinumu Nr.1-18/148 “Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.19/21”, kurā tā norāda, ka savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi 2021. gada 24. 

novembra saistošos noteikumus Nr.19/21 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība 

sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” un izteikusi šādus 

iebildumus: svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma 

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, kā arī likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 11. panta trešo daļu, svītrot saistošo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktu, 

jo tie ir plašāki par likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otrajā daļā 

pašvaldībai doto deleģējumu ar saistošajiem noteikumiem noteikt, kurās darbības nozarēs vai 

kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti, kas noteikti saistošo noteikumu 

4.3. apakšpunktā, svītrot saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktu, jo tie ir plašāki par 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta trešo daļu, kā arī 11.punktā 

svītrot vārdus “pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas”. Ministrija norāda, ka 

nepieciešams svītrot saistošo noteikumu 30. punktu. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktajam, ja saņemts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu 

vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā 

norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt 

atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī 

publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

Pašvaldība ir izvērtējusi Ministrijas iebildumus un precizē saistošos noteikumus atbilstoši 

atzinumā norādītajam. 

Pašvaldība atzīst, ka nepieciešams svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā 

pamatojuma atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, kā arī 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta trešo daļu, kā arī 11.punktā 
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svītrot vārdus “pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas”, svītrot saistošo noteikumu 5.2. 

apakšpunktu un 30. punktu. 

Pašvaldība nepiekrīt Ministrijas atzinumā norādītajam par nepieciešamību svītrot saistošo 

noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktu. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” (turpmāk – Palīdzības likums) 21.1 panta pirmo daļu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai 

piederošu vai nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības dome noteikusi speciālistam 

izīrējamās dzīvojamās telpas statusu, kvalificētiem speciālistiem, kas nodarbināti pašvaldības 

attīstības programmā ietvertajās attīstāmajās nozarēs, kā arī speciālistam, kas veic ar valsts vai 

pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts 

nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums. Turklāt, saskaņā ar šā panta otro daļu, 

pašvaldībai ir deleģētas tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt, kurās darbības nozarēs, 

izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, jomas u.c.) un 

valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai saistīto pārvaldes uzdevumu veikšanai 

nepieciešami speciālisti. Jāņem vērā, ka dzīvojamo telpu izīrēšana speciālistiem ir brīvprātīga 

un tās ir pašvaldības tiesības, nevis pienākums un, ievērojot Palīdzības likumā ietvertās 

prasības par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu speciālistiem, pašvaldība ar 

saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu 

veikšanai nepieciešami speciālisti. 

Saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktā ir norādīti speciālisti, kurus nepieciešams nodarbināt 

Pašvaldības attīstības programmā noteiktajās attīstāmajās nozarēs, kas izriet no Palīdzības 

likuma 21.prim panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā pašvaldībai noteiktā tiesību apjoma, 

savukārt, pēc pašvaldības ieskatiem, saistošo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktu būtu 

nepieciešams nevis svītrot, bet pārskatīt un precizēt, lai nodrošinātu Palīdzības likuma 21.prim 

panta pirmās daļas 2.punktā ietverto - pašvaldības tiesības noteikt speciālistus, kas veic ar valsts 

vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts 

nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums pašvaldībā un kuriem pašvaldībai ir 

tiesības izīrēt dzīvojamo telpu. Ievērojot iepriekš norādīto, pašvaldība uzskata, ka nepieciešams 

precizēt saistošo noteikumu 4.1.punktu attiecīgi  nosakot valsts vai pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai darbības nozares un pārvaldes uzdevumu jomas, kurā pašvaldībā konstatēts 

nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, attiecīgi šo darbības nozaru un pārvaldes 

uzdevumu jomu speciālisti ir tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību kā kvalificēti speciālisti ar 

dzīvojamās telpas nodrošinājumu, līdz ar to svītrojot 4.2. apakšpunktu. 

Ievērojot Palīdzības likuma 21.1 panta trešajā daļā noteikto, pašvaldībai nav tiesību izīrēt 

dzīvojamo telpu speciālistam, ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas šim 

speciālistam piederoša dzīvojamā telpa. Attiecīgi pašvaldība uzskata, ka saistošo noteikumu 

5.1.apakšpunkts ir nevis svītrojams, bet precizējams, attiecīgi nosakot, ka pašvaldība atsaka 

sniegt palīdzību kvalificētam speciālistam nodrošinot ar dzīvojamo telpu, ja speciālista 

īpašumā ir dzīvojamā telpa pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto un 

piekto daļu, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot ar 14 

balsīm "PAR" - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars 

Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš 

Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "PRET" – nav, "ATTURAS – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošos 

noteikumus Nr.19/21 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību 

kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk – saistošie noteikumi): 



1.1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 11. panta trešo daļu; 

1.2. izteikt saistošo noteikumu 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.1. Speciālisti, kas veic ar valsts funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes 

uzdevumus vai ar Pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus pārvaldes uzdevumus 

Pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā (turpmāk – Pašvaldības iestāde) vai institūcijā 

veselības, kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes, teritorijas pārvaldības vai 

informācijas tehnoloģiju jomās.”; 

1.3. svītrot 4.2. apakšpunktu; 

1.4. izteikt saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.1. Speciālista īpašumā ir dzīvojamā telpa, kas atrodas Pašvaldības administratīvajā 

teritorijā;”; 

1.5. svītrot saistošo noteikumu 5.2.apakšpunktu; 

1.6. saistošo noteikumu 11. punktā svītrot vārdus “pēc visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas”; 

1.7. svītrot saistošo noteikumu 30.punktu, attiecīgi grozot turpmāk tam sekojošā punkta 

numerāciju. 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.19/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3. Saistošos noteikumus Nr.19/21 trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.19/21 publicēt pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada 

pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Avotiņš 

 
 


