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Nr.4
(protokols Nr.5, punkts Nr.6)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2013. gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 9.punktu un 43.panta pirmās daļas
13.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos
noteikumos Nr.37 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. papildināt ar 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,8.5. domes lēmuma projektu par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa
pagarināšanu.”
2. papildināt ar 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
,,16.4. pašvaldībā nodarbināta persona - speciālists vai uzaicināts speciālists,
kuru nepieciešams nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba laiku, ja darbinieks
veic ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu darbu, un ja noteiktā nozarē
ir konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums (izsludinātie
amatu konkursi beigušies bez rezultātiem u.tml.).”
3. svītrot 17.4.apakšpunktu;
4. izteikt 20.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
,,20.14. darbinieka un iestādes vadītāja iesniegumu, kurā izteikta nepieciešamība
tās darbinieku vai uzaicināto speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba
laiku.”
5. papildināt ar 25.4., 25.5. un 25.6. apakšpunktiem šādā redakcijā:
,,25.4. izziņu, ka personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par izīrēto
mājokli;

25.5. gadījumā, ja personai par īrēto dzīvojamo telpu ir īres, apsaimniekošanas
vai komunālo maksājuma parāds, persona iesniegumam pievieno rakstiski
noslēgtu vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju par parāda apmaksu;
25.6. gadījumā, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par izīrēto
mājokli, persona iesniegumam pievieno rakstiski ar pašvaldības administrāciju
noslēgtu parāda nomaksas grafiku.”
6. papildināt ar 25.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
,, 25.1 Persona, 25.punktā norādītos dokumentus var neiesniegt, ja tos izsniedz
kāda no Pašvaldības institūcijām.”
7. papildināt ar V.1 nodaļu šādā redakcijā:
,, V.1 Kārtība, kādā tiek izskatīts jautājums par dzīvojamās telpas īres
līguma termiņa pagarināšanu
26.1 Persona, kura vēlas pagarināt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu,
iesniedz dzīvokļu komisijai rakstveida iesniegumu un pievieno šādus
dokumentus:
26.1.1 dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;
26.2.1 izziņu, ka personai par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas
vai komunālo maksājuma parāda;
1
26.3. izziņu, ka personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par izīrēto
mājokli;
1
26.4. gadījumā, ja personai par īrēto dzīvojamo telpu ir īres,
apsaimniekošanas vai komunālo maksājuma parāds, persona
iesniegumam pievieno rakstiski noslēgtu vienošanos ar pakalpojuma
sniedzēju par parāda apmaksu;
1
26.5. gadījumā, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par izīrēto
mājokli, persona iesniegumam pievieno ar pašvaldības administrāciju
rakstiski noslēgtu vienošanos ar parāda nomaksas grafiku.
2
26. Persona, 26.1 punktā norādītos dokumentus var neiesniegt, ja tos izsniedz
kāda no Pašvaldības institūcijām.”
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