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KULDĪGA 
 

 APSTIPRINĀTI  
ar Kuldīgas novada Domes  
30.06.2016. sēdes lēmumu  

(prot. Nr.7., p.32.)  
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
№. 2016/9 

GROZĪJUMI KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
NR.2010/7 ”PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ KULDĪGAS 

NOVADĀ” 
 

KULDĪGĀ 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” 5.pantu, 7.panta sesto daļu,  
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu, 21.1 

panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu,  
likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”  

4.pantu, 7.pantu  
 
 

Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/7 „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā Kuldīgas novadā” (turpmāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:  

1. Papildināt atsauces uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu tekstu pēc cipara un vārda 
“19.pantu” ar cipariem un vārdiem “21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu””. 

2. Svītrot 5.3.punktu. 
3. Papildināt II nodaļu ar 5.¹ punktu šādā redakcijā:  

“Tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ir kvalificētiem speciālistiem”. 
4. Papildināt noteikumus ar II¹ nodaļu šādā redakcijā: 

“Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem. 
10.¹ Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu: 

10.¹1. kvalificētiem speciālistiem ar profesionālo vai augstāko izglītību pašvaldības 
attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs, kas ir nepieciešami uzņēmējdarbības 
veicināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā: 

10.1 1.1.Vieglās un smagās rūpniecības nozarē; 
10.1 1.2. Radošās industrijas nozarē; 
10.1 1.3. Tūrisma nozarē; 
10.1 1.4. Pakalpojumu sniegšanas nozarē; 
10.1 1.5. Lauksaimniecības nozarē; 
10.1 1.6. Meža nozarē. 

10.¹2. speciālistiem valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai:  
10.1 2.1.Inženierzinātņu nozarē; 
10.1 2.2.Izglītības un sporta nozarē; 
10.1 2.3.Kultūras nozarē; 
10.1 2.4.Veselības un sociālo pakalpojumu nozarē; 
10.1 2.5.Pārvaldības organizēšanas un nodrošināšanas jomā; 
10.1 2.6. Tiesībsargājošo institūciju un glābšanas dienestu darbiniekiem. 



 
 

10.² Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu ieteikt Domei pašvaldībai piederošai neizīrētai 
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 

10.³ Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar speciālista 
darba devēju. 

10.4 Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu, kas uzsāk vai vēlas uzsākt darbu 
vietējos uzņēmumos un arī valsts un pašvaldību iestādēs slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet 
ne ilgāku par trim gadiem. Ja speciālists tikai uzsāks darba tiesiskās attiecības, uzņēmums vai 
iestāde pašvaldībai iesniedz vēstuli ar apliecinājumu par konkrētā speciālista nepieciešamību. 
 10.5 Pašvaldība dzīvojamo telpu speciālistam izīrē, ievērojot Saistošo noteikumu IV.nodaļu.”   

5. Noteikumi tiek publicēti Kuldīgas novada Domes bezmaksas izdevumā ”Kuldīgas novada 
Vēstis”, kā arī Kuldīgas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kuldiga.lv. 

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.  
 
 
 
 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja                                                                        I.Bērziņa 


