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KOMUNĀLO JAUTĀJUMU KOMISIJAS 

N O L I K U M S 
Viesītes novada Viesītē 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Šis nolikums nosaka Viesītes novada pašvaldības domes komunālo jautājumu komisijas  struktūru, 

izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.  

1.2. Komisija, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’ 61.pantu un saskaņā ar Viesītes novada domes 

(turpmāk tekstā- dome)  lēmumu, ir izveidota pašvaldības pārvaldes vienība. 

1.3. Komisija savas funkcijas veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības ārējiem 

un iekšējiem normatīvajiem aktiem..  

1.4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, sadarbojoties ar domi, pašvaldības administrāciju, 

struktūrvienībām un pagastu pārvaldēm, valsts vai citu pašvaldību institūcijām, citām fiziskām un juridiskām 

personām. 

1.5. Komisijai nav juridiskas personas statusa, tās lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.  

1.6. Komisija tiek izveidota 7(septiņu)  personu sastāvā. 

1.7. Komisiju ievēlē dome. 

1.8. Komisija no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja  vietnieku. 

1.9.  Komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām“,  Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta lēmumus, Viesītes  novada pašvaldības 

nolikumu,  domes  lēmumus, saistošos noteikumus un citus normatīvos aktus.  

 

2. Komisijas struktūra un vadība 

 
2.1. Komisijas struktūra:  

2.1.1. priekšsēdētājs;  

2.1.2. priekšsēdētāja vietnieks; 

2.1.3.  komisijas locekļi.  

2.2. Komisijas priekšsēdētājs, vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:  

2.2.1.organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši šim nolikumam;  

2.2.2. plāno un sagatavo Komisijas sēdes darba kārtību, sēdes norises vietu un laiku;  

2.2.3.vada Komisijas sēdes, paraksta sēžu protokolus, ierosina jautājumu izskatīšanu komiteju un  domes sēdēs;  

2.2.4. plāno darbus, nosaka vai sadala pienākumus Komisijas locekļu starpā, kontrolē un novērtē pienākumu 

izpildi;  

2.2.5. izstrādā pasākumus Komisijas locekļu kvalifikācijas celšanai un mācību kursu apmeklēšanai, kā arī plāno 

pieredzes apmaiņas braucienus;  

2.2.6. pārstāv Komisiju attiecībās ar budžeta iestādes „Viesītes novada pašvaldība” struktūrvienībām un to 

amatpersonām, pagastu pārvalžu vadītājiem, Viesītes novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību 

vadītājiem, kā arī ar citām valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, vai biedrību un dibinājumu 

institūcijām;  

2.2.7. domes sēdē ziņo par Komisijā skatītiem jautājumiem, to apkopotajiem lietas materiāliem un Komisijas 

sagatavotajiem lēmuma projektiem;  

2.2.8. iesniedz domei priekšlikumus, paskaidrojumus, ieteikumus jautājumos, kas ietilpst Komisijas kompetencē 

un kuru risināšanai nepieciešams domes lēmums.  



2.3. Komisijas darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina komisijas sekretāre - 

pašvaldības izpilddirektora norīkots administrācijas darbinieks. 

Komisijas sekretāre: 

Sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai Komisijas sēdē, kārto sēžu organizatoriskos jautājumus, protokolē 

komisijas sēdes, kārto Komisijas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti, nodrošina to saglabāšanu, atbilstoši 

lietvedības noteikumiem, sagatavo un izsniedz Komisijas pieņemtos lēmumus. 

2.4. Komisijas locekļi: 

2.4.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus;  

2.4.2. piedalās Komisijas sēdēs un lēmumu pieņemšanā;  

2.4.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu un sabiedrisko aktivitāšu veikšanai.  

2.5. Ja Komisijas priekšsēdētājs nepilda Viesītes novada pašvaldības  Nolikuma un/vai domes lēmumos un/vai 

domes noteiktajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus, dome var atbrīvot komisijas priekšsēdētāju no viņa 

pienākumu pildīšanas, šādu lēmumu pieņem dome ar klātesošo deputātu balsu vairākumu.  

 

2.6. Komisijas priekšsēdētāja atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas var ierosināt:  

2.6.1. domes priekšsēdētājs;  

2.6.2. ne mazāk kā 3 komisijas locekļi;  

2.7. Komisijas priekšsēdētājs var atkāpties no pienākumu pildīšanas un/vai pārtraukt darbu Komisijā, rakstveidā 

par to paziņojot domes priekšsēdētājam, un domei pieņemot attiecīgu lēmumu.  

2.8. Komisijas loceklis var izbeigt savu darbību komisijā tikai ar domes lēmumu par viņa atbrīvošanu, kas 

pieņemts pēc komisijas locekļa rakstveida iesnieguma saņemšanas.  

2.9. Ja Komisijas loceklis bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis trīs Komisijas sēdes pēc kārtas vai sistemātiski 

nepilda komisijas locekļa pienākumus, tad Komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs ierosināt domei Komisijas locekli 

izslēgt no Komisijas sastāva.  

2.10. Ja kāds no komisijas locekļiem tiek atbrīvots no darba komisijā, deputāti var izvirzīt jaunu komisijas 

locekļa kandidātu, atbilstoši domē noteiktajai kārtībai.  

 

 

3. Komisijas darbības mērķi un uzdevumi. 

 
3.1.Komisijas darbības mērķis ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, atbilstoši 

likumdošanā noteiktajām prasībām. 

3.2. Komisijai ir sekojoši uzdevumi: 

3.2.1. izskatīt iesniegumus par iedzīvotāju uzņemšanu dzīvokļu rindā; 

3.2.2. lemt jautājumus par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu; 

3.2.3. izskatīt dzīvokļu maiņas jautājumus; 

 3.2.4. izskatīt jautājumus par atļauju deklarēties pašvaldībai piederošajā īpašumā, ja        deklarēšanās atļauja nav 

paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos; 

3.2.5. veikt dzīvokļu apsekošanu uz dzīvokļu īpašnieku iesniegumu pamata, izskatīt iedzīvotāju sūdzības 

jautājumos par apkuri un dzīvokļu fizisko stāvokli; 

3.2.6. apsekot  novada pašvaldības teritorijā pašvaldībai piederošos neizīrētos dzīvokļus un nodrošināt to uzskaiti; 

3.2.7. izskatīt jautājumus par parādiem ( komunālie pakalpojumi, apkure, īre), saņemt ziņas no Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību ‘’Viesītes komunālā pārvalde’’ par parādiem, par parādu samazināšanos vai palielināšanos, 

par neizīrētajiem dzīvokļiem; 

3.2.8.  par atļauju veikt celtniecību (pie komunālajiem dzīvokļiem vai mājām).  

 

 

4.Komisijas tiesības un atbildība 

 
4.1. Komisijai ir tiesības:  

4.1.1. iepazīties ar valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, domes lēmumiem un domes normatīvajiem 

aktiem, kas attiecas vai kuri regulē Komisijas kompetencē nodotos risināmos jautājums;  

4.1.2. saņemt no domes struktūrvienību amatpersonām un darbiniekiem, no pagastu pārvalžu vadītājiem, no 

domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, aprēķinus, 

citas ziņas un materiālus jautājumu sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai;  

4.1.3. uzaicināt uz Komisijas sēdi izskatāmā jautājuma ierosinātāju un speciālistus;  

4.1.4. piedalīties jaunu domes normatīvo dokumentu izstrādāšanā;  

4.1.5. piedalīties mācību kursos vai semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar Komisijas darbu saistīti 

jautājumi.  

4.2. Komisija atbild par:  

4.1.1. šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu; 



4.2.2. komisijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši domes sociāli ekonomiskajām prasībām;  

4.2.3. nekaitēšanu  domes tēlam publiskā telpā;  

4.2.4. komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu, vai tādas 

privātas informācija saglabāšanu, kura iegūta, pildot darba pienākumus Komisijā.  

 

5.Komisijas darba organizācija un lēmumu pieņemšana 

 
5.1.Komisijas sēdes vada un sasauc, un Komisijas locekļus uz sēdi uzaicina Komisijas priekšsēdētājs vai 

Komisijas priekšsēdētāja prombūtnē, komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas sēdes sasauc pēc 

nepieciešamības.  

5.2.Ar Komisijas sēdē izskatāmajiem materiāliem Komisijas locekļi var iepazīties vismaz divas darba dienas 

iepriekš pirms Komisijas sēdes Viesītes novada pašvaldībā. 

5.3.Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolēšanu veic komisijas sekretārs. Protokols tiek noformēts 5 darba 

dienu laikā pēc Komisijas sēdes. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. Izrakstu no sēdes protokola 

sagatavo protokolists un paraksta Komisijas priekšsēdētājs. 

5.4.Komisijas darbs tiek finansēts no Viesītes novada pašvaldības budžeta.  

5.5.Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem. Komisija pieņem lēmumu ar 

klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīga ir komisijas 

priekšsēdētāja balss. 

5.6.Komisija ārkārtējos un steidzamos gadījumos, saskaņā ar komisijas priekšsēdētāja norādījumu, lēmumu var 

pieņemt aptaujas kārtībā starp komisijas locekļiem, ja par sagatavoto lēmumu nobalso vairāk kā puse no 

komisijas locekļiem. Aptaujas kārtībā pieņemto lēmumu paraksta visi aptaujātie komisijas locekļi 

6.Komisijas lēmuma apstrīdēšana 

 

                 Persona, kuru skar komisijas pieņemtais lēmums, to 1 mēneša laikā no spēkā 

stāšanās brīža var apstrīdēt Viesītes novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu izskatīšanas 

komisijā. 

 

Ar šī nolikuma pieņemšanu spēku zaudē 2013.gada 17.jūlijā pieņemtais komisijas 

nolikums. 

 

 

Viesītes novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                            A.Žuks 

 

 
 


