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Precizējumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja E. Šīrante

Cēsu  novada  dome  2021. gada  2. decembrī  apstiprināja  saistošos  noteikumus  Nr.14  „Par  palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”, turpmāk - Saistošie noteikumi. 

Cēsu novada pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, 2022. gada 7. janvārī saņēma Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2022. gada 7. janvāra atzinumu Nr. 1-
18/150  (Pašvaldībā  reģistrēts  ar  Nr.  6.2-5/2022/181),  kurā  izteikti  iebildumi  par  atsevišķām  Saistošo
noteikumu normām un lūgusi saistošos noteikumus precizēt:
1) Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. 

Pašvaldība  piekrīt  VARAM  atzinumā  minētājam,  līdz  ar  to  Saistošo  noteikumu  izdošanas  tiesiskais
pamatojums precizējams, papildinot atsauci uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
17. panta otro daļu.

2) Saistošo noteikumu 29.1. apakšpunktu, kas ir plašāks par likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.1 panta trešo daļu. 
Pašvaldība nepiekrīt šādam norādījumam, jo VARAM savā mājaslapā1 publicējusi dažādas vadlīnijas
saistošo noteikumu izstrādei (2021), t.sk. skaitā vadlīnijas par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem
speciālistiem,  kuru  4.  punktā  ir  norādīts,  ka  “pašvaldība  var  noteikt  arī  papildus  nosacījumus
speciālistiem  Palīdzības  saņemšanai,  šie  nosacījumi  var  būt  arī  stingrāki,  nekā  Likumā  minētie.
Piemēram,  nosacījums,  ka  ne  tikai  pašam  speciālistam,  bet  arī  tā  laulātām  un  pirmās  pakāpes
radiniekiem nedrīkst piederēt dzīvojamā telpa novada administratīvajā teritorijā.”.

3) VARAM  lūdz  papildināt  Saistošos  noteikumus  atbilstoši  likuma  “Par  palīdzību  dzīvokļa  jautājumu
risināšanā”  21.1  panta  otrā  daļā  noteiktam,  ka  pašvaldība,  izvērtējot  pašvaldības  attīstības
programmā  ietvertās  nozares  (rīcības  virzieni,  jomas  u.  c.)  un  ar  valsts  vai  pašvaldības  funkciju
nodrošināšanu  saistītos  pārvaldes  uzdevumus  ar  saistošajiem  noteikumiem  nosaka,  kurās  darbības
nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti. 
Saistošo noteikumu 12.punkts nosaka, ka palīdzības 4.reģistrā “Palīdzība speciālista nodrošināšanai
ar  dzīvojamo  telpu”  reģistrēti  vadības  līmeņa  speciālisti  vai  kvalificēti  speciālisti.  Kā  prioritāte
saistošajos  noteikumos  ir  noteikta  vadības  līmeņa  speciālistu  piesaiste,  kuri  veic  ar  valsts  vai
pašvaldības  funkciju  nodrošināšanu  saistītu  pārvaldes  uzdevumu  vai  Cēsu  novada  attīstības
plānošanas  dokumentos  minēto  nozaru  attīstībai.  Būtiska  darba  tirgus  tendence  ir  vispārējs
pieprasījuma pieaugums pēc augsti kvalificēta darbaspēka. Valsts un pašvaldības darbības efektivitāte
lielā mērā ir atkarīga no vadītāju profesionalitātes un kompetences līmeņa, tieši no vadītāja prasmēm
un pieredzes ir atkarīga veiksmīga reformu virzība, procesu optimizācija, orientācija uz rezultātu un
kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā, ka konkrētu jomu speciālistu nepieciešamība ir mainīga, kā pamata dokumenti, no kuriem
secināmas Cēsu novada attīstībai prioritārās jomas un nozares, Saistošajos noteikumos noteikti Cēsu
novada  pašvaldības  attīstības  plānošanas  dokumenti,  t.i.  Cēsu  novada  Ilgtspējīgas  attīstības

1 https://www.varam.gov.lv/lv/vadlinijas-saistoso-noteikumu-izstradei-
2021?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F;

https://www.varam.gov.lv/lv/vadlinijas-saistoso-noteikumu-izstradei-2021?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.varam.gov.lv/lv/vadlinijas-saistoso-noteikumu-izstradei-2021?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


stratēģija 2021.-2035. gadam2, Cēsu novada attīstības programma 2021.- 2027. gadam3, kuri ir publiski 
pieejami dokumenti. 

Attīstības  plānošanas  sistēmas  likuma 4. pants  nosaka,  ka  attīstības  plānošanas  dokumentā izvirza
mērķus  un  sasniedzamos  rezultātus  attiecīgā  politikas  jomā  vai  teritorijā,  apraksta  noskaidrotās
problēmas un paredz to risinājumus, izvērtē šo risinājumu iespējamo ietekmi, kā arī plāno turpmāko
politikas īstenošanai un rezultātu novērtēšanai nepieciešamo rīcību. 
Cēsu novada pašvaldība nepiekrīt VARAM viedoklim, ka Saistošajos noteikumos nav noteikti rīcības
virzieni un nozares, jo tās ir secināmas no Cēsu novada plānošanas dokumentiem, uz kuriem ir atsauce
Saistošajos noteikumos. 
Tiesību teorijā ir vispāratzīts, ka tiesību norma ir abstrakts un vispārsaistošs sabiedrības uzvedības
priekšraksts. Tiesību norma regulē ne tikai vienu konkrētu gadījumu, bet nenoteikta skaita abstrakti
formulētas situācijas un ir piemērojama vairākkārt.4 Nosakot konkrētas nozares un jomas, kurās šobrīd
konstatēts  nepietiekams  kvalificētu  speciālistu  trūkums,  pašvaldība  balstīsies  tikai  uz  pašreizējo
situāciju,  tādējādi  tiek  zaudētas  tiesību  normai  raksturīgās  pazīmes  un  tā  būs  attiecināma  tikai  uz
konkrētu personu.
Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 7. janvāra atzinumu Nr. Nr.

1-18/150 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta trešo
daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto
daļu, 14. panta pirmās daļas 6.punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro
daļu,  24.  panta  pirmo  daļu,  likuma  "Par  sociālajiem  dzīvokļiem  un  sociālajām  dzīvojamām  mājām"
5. panta ceturto daļu, 6.pantu, 9. panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, Cēsu novada domes Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2022. gada 13. janvāra atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, ar 12
balsīm  -  par  (Ainārs  Šteins,  Andris  Melbārdis  ,  Atis  Egliņš-Eglītis,  Biruta  Mežale,  Ēriks  Bauers,  Guntis
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Juris Žagars) , 3 - pret
(Andris  Mihaļovs,  Elīna  Stapulone,  Laimis  Šāvējs),  2  -  atturas  (Ella  Frīdvalde-Andersone,  Jānis  Kārkliņš),
nolemj:
1. Precizēt  Cēsu  novada  domes  2021.  gada  2.  decembra  saistošos  noteikumus  Nr.14  „Par  palīdzību

dzīvokļu  jautājumu  risināšanā”,  izsakot  Saistošo  noteikumu  izdošanas  tiesisko  pamatojumu  šādā
redakcijā: 
“Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu, 7. panta
piekto un sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 6.punktu, 15. pantu, 17. panta otro daļu, 21.1 panta otro
daļu, 21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, un likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām" 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9. panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu”.

2. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 7. janvāra atzinuma Nr. 1-
18/150,  2.  un  3.  punktā  norādītajiem  lūgumiem  par  Cēsu  novada  domes  2021.  gada  2. decembra
saistošos noteikumu Nr.14 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” precizēšanu.

3. Precizētus Saistošos noteikumus un lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.  

         
Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2 https://www.cesis.lv/lv/attistiba/dokumenti/ilgtspejigas-attistibas-strategija/;
3 https://www.cesis.lv/lv/attistiba/dokumenti/attistibas-programma-un-parskati/;
4 J. Neimanis (2004). Ievads tiesībās. Rīga: Zvērināts advokāts Jānis Neimanis. 45.
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