
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2015 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

       29.01.2015. lēmumu Nr.19 

(protokols Nr.2, 16.punkts) 

 

 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” 
 

Izdoti, pamatojoties uz likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un  

sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu,  

6.pantu un 10.panta otro daļu,  

Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar norādi uz likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 8.pantu 

un 9.panta ceturto daļu. 

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

„8. Lēmumu par personas atzīšanu vai neatzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli 

pieņem Dzīvokļu komisija.” 

3. Svītrot 11., 13. un 14.punktu. 

4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli 

pieņem Dzīvokļu komisija”. 

5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 

„18. Lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu pieņem Dzīvokļu 

komisija.” 

6. 25.punktā svītrot vārdus „vai attiecīgā Alūksnes novada pašvaldības pagasta 

pārvalde”. 

 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta „Grozījumi Alūksnes novada 

domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Aktualizēt Alūksnes novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošos noteikumus Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā”. 

Vienkāršot un saīsināt lēmuma par personas (ģimenes) 

atzīšanu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli un lēmuma par 

sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu pieņemšanas 

procedūru.   

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Nepieciešams papildināt saistošo noteikumu 

tiesisko pamatojumu ar norādi uz likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu, 8.pantu un 

9.panta ceturto daļu. 

2. Lai vienkāršotu un saīsinātu lēmumu pieņemšanas 



procesu, nepieciešams noteikt, ka lēmumu par 

personas atzīšanu vai neatzīšanu par tiesīgu īrēt 

sociālo dzīvokli pieņem Dzīvokļu komisija, 

tādējādi izslēdzot to, ka lēmuma projekts tiek 

virzīts izskatīšanai Sociālās, izglītības un kultūras 

komitejā atzinuma saņemšanai, kas notiek reizi 

mēnesī. 

3. Ņemot vērā to, ka lēmumu pieņemšanas process 

tiek vienkāršots, nepieciešams 18.punktā svītrot 

vārdus un skaitļus „saistošo noteikumu 13.-

15.punkta kārtībā”. 

4. Sociālo dzīvokļu apsaimniekošanu veic tikai SIA 

„Alūksnes nami”, tāpēc nepieciešams aktualizēt 

saistošos noteikumus, 25.punktā svītrojot vārdus 

„vai attiecīgā Alūksnes novada pašvaldības 

pagasta pārvalde”.    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Grozījumi neskar pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Lēmuma projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada 

pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un 

ievietoti Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas 

lapā www.aluksne.lv.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 


