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Ludzā

Saistošie noteikumi Nr.7
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes 30.06.2016. sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 38.§),
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 28.07.2016. sēdes
lēmumu (protokols Nr.13, 8.§).

Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pal dz bu dz vokļa jaut jumu risin šan ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta trešo daļu,
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”5.pantu, 6.panta otro daļu,
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
5.pana ceturto daļu,10.panta otro daļu,
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pantu,
MK noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 1.punktu

Izdarīt Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1¹.punktu šādā redakcijā:
“3.1.¹ Personu grupas palīdzības saņemšanai:
3.1.¹ 1. Personas, kurām neatliekami sniedzama palīdzība;
3.1.¹ 2. Personas, kurām palīdzība sniedzama pirmām kārtām;
3.1.¹ 3. Kvalificētie speciālisti;
3.1.¹ 4. Jaunās ģimenes;
3.1.¹ 5. Pārējās personas.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.16. Otrām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:
3.16.1. speci lists, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu
pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificēto speciālistu
nodrošinājums;
3.16.2. jaun s ģimenes, kurā viens no bērna vecākiem (aizbildņiem) uz iesnieguma
iesniegšana brīdi ir jaunietis līdz 25 gadiem vai vientuļā/-ais māmiņa/tētis līdz 25 gadiem, ja
abi no vecākiem (aizbildņiem) vai vientuļā/-ais māmiņa/tētis un bērns/-i ir deklarēti Ludzas
novada pašvaldībā vismaz 1 (vienu) gadu pirms iesnieguma iesniegšanas brīža”.
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3. Papildināt saistošos noteikumus ar 9¹.nodaļu šādā redakcijā:
“9¹. Dz vokļa iz rēšana speci listam
9¹.1. Ludzas novada dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai
valdījumā esošai neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu.
9¹.2. Pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, kurai Ludzas
novada dome ir noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ar
domes lēmumu ir tiesīga izīrēt speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificēto
speciālistu nodrošinājums.
9¹.3. Pašvaldība nav tiesīga izīrēt dzīvojamo telpu speciālistam, ja attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā atrodas šim speciālistam piederoša dzīvojamā telpa.
9¹.4. Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt.
9¹.5. Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar
speciālista darba devēju.
9¹.6. Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.
9¹.7. Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, pašvaldībai ir tiesības lemt
par īres līguma pagarināšanu, ja speciālists joprojām ir nodarbināts un ir spēkā sadarbības
līgums ar speciālista darba devēju.”
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