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Kocēnu novada Kocēnu pagastā 

      APSTIPRINĀTI 
ar Kocēnu novada domes  

2011. gada 18. maija sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 7; 5.§) 

 
Kocēnu novada domes 

2011. gada 18. maija 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2011 

 
„Groz ījumi Koc ēnu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 15/2010  

“Par pal īdzību dz īvok ļa jaut ājumu risin āšanā””  
  

  
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 14. panta trešo daļu, 
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu 

 
  

1. Grozīt punktu 1.2. un izteikt to sekojošā redakcijā:  
„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. Grozīt punktu 1.3.7. un izteikt to sekojošā redakcijā:  
„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. Papildināt punktu 2.2. un izteikt to sekojošā redakcijā: 
„Vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanai var tikt reģistrētas citas šajos 
noteikumos neatrunātas personas (ģimenes), izvērtējot konkrētos apstākļus, 
izskatot dzīvojamās platības nepieciešamību:”. 

4. Grozīt punktu 3.15 un izteikt to sekojošā redakcijā: 
„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.”. 

5. Grozīt punktu 4.3 un izteikt to sekojošā redakcijā:  
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„Par personai izīrējamā dzīvokļa platību, istabu skaitu, īres līguma termiņu un 
labiekārtotības pakāpi lemj Dzīvokļu komisija.”. 

6. Grozīt punktu 5.1. un izteikt to sekojošā redakcijā: 
„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:”. 

7. Grozīt punktu 5.2. un izteikt to sekojošā redakcijā:  
              „Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt 

likuma 3. panta 1. punktā minēto palīdzību arī gadījumos:”. 
8. Grozīt punktu 6.1. un izteikt to sekojošā redakcijā: 

„Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt Kocēnu novada domē 1 (viena) 
mēneša laikā no brīža, kad lēmums paziņots adresātam.”. 

 
 

Domes priekšsēdētājs            Jānis Olmanis 


