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Vispārīgie noteikumi 

1. Ķeguma novada domes Dzīvokļu jautājumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir 

Ķeguma novada domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota institūcija, kas veic 

Latvijas Republikas likumos „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā”, „Par dzīvojamo telpu īri”, kā arī citos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos, Domes saistošajos noteikumos, lēmumos, saistošajos noteikumos 

„Par kārtību, kādā reģistrējamas personas pašvaldības palīdzības saņemšanai 

dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā un šīs palīdzības sniegšanas kārtību Ķeguma 

novadā” un šajā Nolikumā paredzētās funkcijas.  

2. Komisijas darbības pārraudzību veic Dome.  

3. Komisijas organizatorisko un finansiālo nodrošinājumu realizē pašvaldība. 

 Komisijas struktūra un darba organizācija 

4. Komisijas sastāvu apstiprina Dome. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 

vietnieks un trīs komisijas locekļi. Komisija no savu locekļu vidus ievēl komisijas 

priekšsēdētāja vietnieku. 

5. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja 

vietnieks.  

6. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komisijas sēdes  protokolē 

pašvaldības sekretāre. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un visi klātesošie komisijas 

locekļi. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz trīs komisijas locekļi. 

Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, 

izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Komisijas locekļi atturas no lēmuma pieņemšanas, ja 

tas skar viņa vai viņa ģimenes locekļu, radinieku intereses, to atzīmējot protokolā.  

7. Par Komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību komisijas locekļiem paziņo 

pašvaldības sekretāre ne vēlāk kā 2 dienas pirms sēdes.  

8. Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdēs ir tiesīgi piedalīties Domes deputāti bez 

balss tiesībām. Komisija ir tiesīga sēdēs pieaicināt speciālistus padomdevēja statusā, 

kā arī uzaicināt piedalīties ieinteresētās personas.     

9. Komisijas priekšsēdētāja un locekļu darbs tiek apmaksāts saskaņā ar Domes 

apstiprināto apmaksas kārtību.  

10. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā. 

 Komisijas kompetence un uzdevumi 

11. Komisijas uzdevums ir Ķeguma pašvaldības administratīvajā teritorijā pastāvīgi 

dzīvojošo personu iesniegumu, kas saistīti ar pašvaldības palīdzības sniegšanu 

dzīvojamo telpu problēmjautājumos, izskatīšana un risināšana.  
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12. Komisijas kompetencē ir:  

12.1.  noteikt palīdzības prasītājas personas atbilstību kādai no personu  kategorijām, kuras ir 

tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā; 

12.2.  reģistrēt un izslēgt personas no palīdzības sniegšanas reģistra; 

12.3.  kārtot un vest reģistrācijas uzskaiti vienotā reģistrācijas žurnālā par personām, kuras 

vēlas un ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, 

nosakot sekojošas kategorijas: 

12.3.1.  pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai; 

12.3.2.  sociālo dzīvojamo telpu izīrēšanai; 

12.3.3.  nodrošināšanai ar pagaidu dzīvojamo telpu; 

12.3.4.  palīdzības sniegšanai īrētas dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu dzīvošanai derīgu 

īrējamu telpu; 

12.3.5.  vienreizēja pabalsta saņemšanai dzīvojamās telpas remontam; 

12.4.  noteikt palīdzības sniegšanas kārtību un veidu, kā arī sagatavot priekšlikumus par katras 

konkrētās problēmsituācijas iespējamo risinājumu, iesniedzot Domei izskatīšanai un 

apstiprināšanai sagatavotus lēmuma projektus.    

Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Domē.  

Ar  šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēkā zaudējušu Ķeguma novada domes 

Dzīvokļa jautājumu komisijas nolikumu (07.10.2009. protokols Nr.10, 26.§) 

  

Domes priekšsēdētājs                                                             R.Ozols 

 


