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DZĪVOKĻU KOMISIJAS
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Tukuma novada pašvaldības Dzīvokļu komisija (turpmāk – Komisija) ir Tukuma novada
domes (turpmāk – Dome) izveidota pastāvīgā komisija, kas izskata iesniegumus Komisijas
kompetences jautājumos, kas noteikti šajā nolikumā vai normatīvajos aktos.
2. Komisija savā darbībā vadās no likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
Dzīvojamo telpu īres likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” normām, kā
arī ievēro citus Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvo aktus, Domes izdotos saistošos
noteikumus un lēmumus, šo nolikumu.
3. Komisija darbojas 14 (četrpadsmit) locekļu sastāvā un Komisijas sastāvu apstiprina, kā arī
izmaiņas tajā izdara ar Domes lēmumu.
4. Komisija darbojas līdz jaunas Komisijas izveidošanai.
5. Komisija atrodas Domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas pārraudzībā.
6. Komisija tās izdoto administratīvo aktu noformē uz Domes veidlapas ar norādi “Dzīvokļu
komisija”.
7. Atlīdzību par piedalīšanos Komisijas sēdēs Komisijas locekļi var saņemt atbilstīgi Domes
lēmumam.
II. Komisijas kompetence, tiesības un pienākumi
8. Komisija izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par:
8.1. personu reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā un
izslēgšanu no reģistra;
8.2. dzīvojamo telpu īres līguma pārslēgšanu un īres līguma termiņa pagarināšanu;
8.3. izīrēto dzīvojamo telpu maiņu, ja vismaz viena no pusēm īrē dzīvojamo telpu pašvaldības
dzīvojamā fondā;
8.4. atļauju iemitināties un deklarēt dzīvesvietu pašvaldības dzīvojamā fondā;
8.5. īres maksas atlaides piemērošanu pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā;
1

8.6. citiem ar pašvaldības dzīvojamā fonda īri un apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem.
9. Komisijas sēdes ir slēgtas, tajās piedalās tikai Komisijas locekļi un uz Komisijas sēdi
uzaicinātās personas (speciālisti, iesnieguma iesniedzēji).
10. Komisijas tiesības:
10.1. izskatīt fizisku personu iesniegumus savas kompetences ietvaros;
10.2. atbilstoši savai kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldības institūcijām,
juridiskajām un fiziskajām personām informāciju, kas nepieciešama Komisijas darbībai;
10.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atlikt iesnieguma izskatīšanu līdz papildus
informācijas saņemšanai, par to paziņojot iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un
kārtībā;
10.4. saņemt no pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotājiem jebkuru informāciju par
dzīvojamo telpu īres līgumu izpildi, īres un komunālo pakalpojumu parādiem;
10.5. uzaicināt uz Komisijas sēdēm pašvaldības amatpersonas, darbiniekus un iestāžu
vadītājus vai to darbiniekus, kā arī citas ieinteresētās personas izskatāmā jautājuma sekmīgai
risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai;
10.6. iesniegt atzinumus, priekšlikumus, ieteikumus vai ierosinājumus Domes saistošo
noteikumu grozīšanai, sadarbojoties ar pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, iestādēm,
komisijām un komitejām.
11. Komisijas pienākumi:
11.1. nodrošināt šajā nolikumā noteikto uzdevumu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
11.2. uzklausīt uzaicināto personu paskaidrojumus, argumentus un viedokli;
11.3. nepieciešamības gadījumā izskaidrot iesniedzējam normatīvo aktu prasības, kas saistītas
ar viņa iesniegumā izteikto lūgumu;
11.4. pieņemt motivētu lēmumu par izskatāmo jautājumu.
III. Kārtība, kādā sagatavojami jautājumi izskatīšanai Komisijas sēdē
12. Komisijas sēdes sasauc ne retāk, kā vienu reizi mēnesī, atkarībā no saņemto iesniegumu
skaita.
13. Komisijas sēdei lēmumu projektus sagatavo pašvaldības administrācijas darbinieks,
pagastu pārvaldes vai Kandavas un pagastu apvienības atbildīgais darbinieks, kura darba pienākumos
ietilpst mājokļu jautājumu risināšana.
14. Nolikuma 13. punktā minētie darbinieki nosūta lēmumu projektus Tukuma novada
pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” (turpmāk - pašvaldības administrācija)
Komunālajai nodaļai elektroniski ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Komisijas sēdes. Komunālās
nodaļas atbildīgais darbinieks lēmumu projektus elektroniski nosūta Komisijas locekļiem ne vēlāk kā
vienu darba dienu pirms Komisijas sēdes.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 25.§)

15. Darbiniekam, kurš sagatavojis lēmuma projektu, jāpiedalās Komisijas sēdē, kurā tas tiek
izskatīts.
IV. Komisijas darbība
16. Komisijas sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks. Nepieciešamības gadījumā un gadījumā, kad to nosaka normatīvie akti, uz
sēdi tiek uzaicinātas ieinteresētās personas.
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17. Tehniski Komisijas darbu nodrošina pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas
atbildīgais darbinieks, kurš:
17.1. nosaka Komisijas sēžu norises laiku un vietu, saskaņojot ar Komisijas priekšsēdētāju;
17.2. sagatavo, sasauc Komisijas sēdi.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot.Nr.26, 25.§)

18. Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus pirmajā Komisijas
sēdē ievēlē Komisijas locekļi.
19. Komisijas priekšsēdētājs:
19.1. atbild par Komisijas darba organizāciju un vadīšanu;
19.2. pārstāv Komisijas viedokli Domes sēdēs, komitejās, komisijās un citās institūcijās;
19.3. pārstāv Komisiju attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
19.4. paraksta Komisijas sēžu protokolus un lēmumus.
20. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda pienākumus, ko viņam uzdevis Komisijas
priekšsēdētājs, un pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
21. Ja Komisijas priekšsēdētājs tiek atbrīvots vai atkāpjas no amata pienākumu pildīšanas,
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda viņa pienākumus līdz jauna Komisijas priekšsēdētāja
ievēlēšanai.
22. Komisijas locekļiem ir pienākums regulāri un aktīvi piedalīties Komisijas darbā, izpildīt
pienākumus atbilstoši šim nolikumam un Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem.
23. Komisijas loceklis nav tiesīgs savas amata pilnvaras nodot citām personām.
24. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem.
Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no Komisijas sēdē piedalījušos locekļu
skaita. Balsošana Komisijas sēdē ir atklāta un vārdiska. Ja balsis sadalās līdzīgās daļās, izšķirošā ir
Komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.
25. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs no
pašvaldības administrācijas Lietvedības un IT nodaļas. Komisijas sekretārs, informējot Komisijas
sēdes vadītāju pirms Komisijas sēdes sākuma un saņemot viņa atļauju, ir tiesīgs veikt Komisijas sēdes
audio ierakstu, kas tiek pievienots sēdes protokolam dokumentu vadības sistēmā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada domes 29.12.2021. lēmumu (prot. Nr. 26, 25.§)

26. Komisijas sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un Komisijas sekretārs (protokolists).
Sēdes protokolā ierakstāmi Komisijas locekļu izteiktie argumenti un iebildumi.
27. Komisijas sēdes var notikt gan klātienē, gan attālināti, izmantojot videokonferenci (attēla
un skaņas pārraidi reālajā laikā). Sēdes norise tiek fiksēta ieraksta veidā, kas tiek izmantots attiecīgās
sēdes protokola precizēšanai un iebildumu pamatotības izvērtēšanai, kā arī lēmumu pieņemšanas
procesā.
28. Ja Komisijas loceklis 3 (trīs) reizes pēc kārtas nav apmeklējis Komisijas sēdes, Komisijas
priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt Domei izlemt jautājumu par Komisijas locekļa izslēgšanu no
Komisijas sastāva. Dome šajā gadījumā lemj par cita Komisijas locekļa iekļaušanu Komisijas sastāvā.
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29. Ja lietas izskatīšanā Komisijas loceklis atrodas likumā “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” noteiktā interešu konflikta situācijā, šis Komisijas loceklis par to paziņo
Komisijas sēdes vadītājam un nepiedalās konkrētās lietas izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā. Par
Komisijas locekļa atstādināšanu no konkrētās lietas, izdarāms ieraksts sēdes protokolā.
30. Komisijas sēdē pieņemtais lēmums ir administratīvais akts un tiek noformēts atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, kas noteic administratīvā akta noformēšanas kārtību.
V. Komisijas atbildība un Komisijas lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
31. Komisijas atbildība:
31.1. Komisija nodrošina personu tiesību ievērošanu. Komisijas rīcībai jābūt tiesiskai un
konsekventai;
31.2. Komisija ir atbildīga par tās darbībai iegūtās konfidenciālās informācijas un iegūto datu
aizsardzību un glabāšanu;
31.3. Komisija ir atbildīga par tās pieņemtajiem lēmumiem, to pamatotību un tiesiskumu;
31.4. katrs Komisijas loceklis lēmuma pieņemšanas gaitā ir tiesīgs izteikt savus apsvērumus
un iebildumus. Komisijas loceklis ir tiesīgs lūgt, lai viņa viedoklis tiktu fiksēts Komisijas sēdes
protokolā.
32. Komisijas loceklis, pildot Komisijas locekļa pienākumus, ir valsts amatpersona.
33. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības
Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Apstrīdēšanas
kārtība tiek norādīta Komisijas lēmumā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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G. Važa

