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GROZĪJUMI 2013.GADA 15.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 1 „PAR
SOCIĀLO DZĪVOKěU IZĪRĒŠANU RIEBIĥU NOVADĀ”
Izdoti saskaĦā ar likuma ’’Par pašvaldībām’’
43.panta 1.daĜas 13.punktu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokĜiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 6.pantu, 8.pantu un
9.panta ceturto daĜu, 10.panta otro daĜu un 12.pantu
Izdarīt RiebiĦu novada domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
sociālo dzīvokĜu izīrēšanu RiebiĦu novadā” šādus grozījumus:
1. Tiesisko pamatojumu papildināt ar atsauci uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta
1.daĜas 13.punkta normām.
2. Papildināt IV nodaĜu „Sociālo dzīvokĜu izīrēšanas kārtība un secība” ar šādiem
punktiem šādā redakcijā:
„21. Sociālo dzīvokli vispirms piedāvā īrēt bāreĦiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kuri ir reăistrēti sociālo dzīvokĜu izīrēšanas reăistrā, pēc tam
pārējām personām reăistrācijas secībā, Ħemot vērā personas (ăimenes)
nodrošinātību ar dzīvokli un konkrētos dzīves apstākĜus.”
„22. Ja bāreĦi un bez vecāku gādības palikušie bērni nepamatoti atsakās no
vismaz diviem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, turpmāk viĦiem dzīvojamo
telpu piedāvā īrēt reăistrācijas secībā.”
„23. Sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokĜa īres līguma pamata, ko
noslēdz RiebiĦu novada dome viena mēneša laikā pēc pašvaldības lēmuma
pieĦemšanas par sociālā dzīvokĜa izīrēšanu. Īres līguma neatĦemama sastāvdaĜa ir
sociālā dzīvokĜa nodošanas un pieĦemšanas akts.”
„24. Sociālā dzīvokĜa īres līgumu noslēdz uz sešiem mēnešiem.”
„25. Ja personai (ăimenei), kura īrē sociālo dzīvokli, ir tiesības pagarināt īres
līgumu, vienu mēnesi pirms īres termiĦa izbeigšanās tā iesniedz RiebiĦu novada
domei dokumentus, kas apliecina tiesības atjaunot īres līgumu.”
„26. Sociālo dzīvokli izīrē uz RiebiĦu novada domes lēmuma pamata personai
(ăimenei), kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli. Pašvaldības pieĦemto
lēmumu par sociālā dzīvokĜa izīrēšanu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likuma 188.panta noteiktajā kārtībā un termiĦā.”.
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