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2011. gada 17. augusta

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2011

„Par grozījumiem Kocēnu novada domes 2010. gada 15. decembra Saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2010

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
 

 Izdoti saskaņā ar likuma
 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 5.pantu, 7.panta sesto daļu, 
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 

14.panta pirmās daļas 6.punktu, 
14.panta septīto daļu,

 15.pantu,17.panta pirmo daļu,
 24.panta pirmo daļu

„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
13. punktu, 14. panta trešo daļu

Izdarīt Kocēnu novada domes 15.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:
„1.2. Lēmumu administratīvā akta veidā par personas reģistrēšanu vai izslēgšanu no 
dzīvojamo  telpu  izīrēšanas  reģistra,  kā  arī  lēmumu par  atteikumu  personu  reģistrēt 
dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā pieņem Kocēnu novada domes izveidotā Dzīvokļu 
komisija”.

2. Izteikt 1.3.7. punktu šādā redakcijā:
„1.3.7. Gadījumus, kuros Dzīvokļu komisija atsaka personai pašvaldībai piederošas vai 
uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja pirms 
palīdzības  pieprasīšanas  persona  ar  savu  rīcību  apzināti  pasliktinājusi  savus  dzīves 
apstākļus”.

3. Izteikt punkta 2.2. ievaddaļu jaunā redakcijā, negrozot apakšpunktus 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3:
„2.2. Vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanai, izvērtējot konkrētos apstākļus un izskatot 
dzīvojamās platības nepieciešamību, var tikt reģistrētas sekojošas personas (ģimenes):”

4. Mainīt numerāciju apakšpunktam 2.2.4. un atdalīt to no punkta 2.2., izveidojot patstāvīgu 
punktu ar kārtas numuru 2.3., nemainot tā saturu.

5. Izteikt 3.15.punktu šādā redakcijā:
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„Pēc rakstveida iesnieguma un visu 3. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dzīvokļu 
komisija  ne  vēlāk  kā  viena  mēneša  laikā  izskata  un  pieņem lēmumu par  personas 
atzīšanu  par  tiesīgu  saņemt  palīdzību  un  iekļaušanu  dzīvojamo  telpu  izīrēšanas 
reģistrā.”.

6. Izteikt punktu 3.2. ar apakšpunktiem 3.2.1., 3.2.2. šādā redakcijā:
„3.2.  Papildus  saistošo  noteikumu 3.1.  punktā  norādītajiem dokumentiem likuma 14. 
panta pirmās daļas 1.punkta „a” un „b” apakšpunktos norādītās personas pašvaldībā 
iesniedz  tiesas  sprieduma,  kurš  stājies  likumīgā  spēkā,  kopiju  par  izlikšanu  no 
dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta 
pirmajā  daļā  vai  28.4 panta  otrajā  daļā  paredzētajos  gadījumos un  vienu  no šādiem 
dokumentiem:

3.2.1. pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
3.2.2. tiesas sprieduma par aizgādnības nodibināšanu kopiju.”

7. Izteikt punktu 3.3. ar apakšpunktiem 3.3.1., 3.3.2. šādā redakcijā:
„3.3. Likuma 14. panta pirmās daļas 1.1 punktā norādītās personas pašvaldībā iesniedz:

3.3.1. tiesas  sprieduma,  kurš  stājies  likumīgā  spēkā,  kopiju  par  izlikšanu  no 
dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 
28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos;

3.3.2. rakstveida  apliecinājumu,  ka  personas  lietošanā  vai  īpašumā  nav  citas 
dzīvojamās telpas.”

8. Izteikt punktu 3.4. ar apakšpunktiem 3.4.1., 3.4.2. šādā redakcijā:
„3.4. Likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktā norādītās personas pašvaldībā iesniedz 
tiesas sprieduma, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas 
gadījumos,  ja  uz  dzīvokļa  īpašumu  ir  vērsta  piedziņa  sakarā  ar  maksājumiem  par 
pakalpojumiem,  kas  saistīti  ar  dzīvojamās  telpas  lietošanu,  mājas  uzturēšanu, 
ekspluatāciju vai remonta izdevumiem un vienu no šādiem dokumentiem:

3.4.1. pensionāra vai invalīda apliecības kopiju;
3.4.2. tiesas sprieduma par aizgādnības nodibināšanu kopiju.

9. Izteikt punktu 3.5. šādā redakcijā:
„3.5. Likuma 14. panta pirmās daļas 3. punktā norādītās personas pašvaldībā iesniedz 
tiesas  sprieduma  par  aizbildnības  nodibināšanu  vai  ievietošanu  bērnu  aprūpes  un 
audzināšanas iestādē vai audžuģimenē kopiju.”

10. Svītrot 3.7. punktu;
11. Svītrot 3.11.punktu;
12. Izteikt punktu 4.3. šādā redakcijā:

„4.3.  Par  personai  izīrējamā  dzīvokļa  platību,  istabu  skaitu,  īres  līguma  termiņu  un 
labiekārtotības pakāpi lemj Dzīvokļu komisija.”.

13. Izteikt punktu 5.1. šādā redakcijā:
„5.1.  Papildus  likuma  7.  panta  piektajā  daļā  noteiktajam  Dzīvokļu  komisija  pieņem 
lēmumu  atteikt  atzīt  personu  par  tiesīgu  saņemt  likuma  3.  panta  1.  punktā  minēto 
palīdzību piecus gadus pēc tam, kad persona pirms palīdzības lūgšanas apzināti ar savu 
rīcību pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus:”.

14. Izteikt punktu 5.2. šādā redakcijā:
„5.2. Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma 3. 
panta 1. punktā minēto palīdzību arī gadījumos:

5.2.1. ja  personai  pieder  nekustamais  īpašums,  no  kura  var  gūt  ikmēneša 
ienākumus;

5.2.2. ja  darba spējīga persona pirms palīdzības pieprasīšanas ilgāk kā deviņus 
mēnešus  nestrādā  algotu  darbu  un  nav  reģistrējusies  kā  bezdarbnieks 
Nodarbinātības valsts aģentūrā.”

15. Grozīt punktu 6.1. un izteikt to sekojošā redakcijā:
„6.1. Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Kocēnu novada domē.”.

Domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis


