Aktuālā redakcija saskaņā ar 27.10.2011 Pļaviņu novada pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 ”Grozījumi
Pļaviņu novada domes 22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”, 28.12.2009. Pļaviņu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu
novada domes 22.10.2009. 22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”

APSTIPRINĀTS
ar Pļaviņu novada domes
2009.gada 22.oktobra lēmumu
(protokols Nr.13, lēmums Nr.8)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI „ PAR PĻAVIŅU NOVADA DOMES PALĪDZĪBU
DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma “Par pašvaldību palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu,
17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu”.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Personas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Pļaviņu novada domē
nosaka likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likums „Par dzīvojamo telpu īri”
un šie Saistošie noteikumi „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(turpmāk tekstā- Noteikumi).
1.2. Noteikumi nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt Pļaviņu novada domes palīdzību
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā- Palīdzība), kārtību, kādā personas
reģistrējamas palīdzības saņemšanai uzskaites reģistrā (turpmāk – Dzīvokļu uzskaites reģistrs)
un izslēdzamas no tā, kā arī palīdzības sniegšanas kārtību.
1.3. Šie Noteikumi attiecas uz Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā reģistrētām
(deklarētām) fiziskām personām un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi
deklarēta Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā (izņemot šo noteikumu 2.1.8.punktā
noteikto).
2. Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības palīdzību, un palīdzības veidi
2.1. Papildus LR likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 13.un
14.pantā noteiktajām personu kategorijām Pļaviņu novada dome sniedz Palīdzību šādām
personu kategorijām:
2.1.1. maznodrošinātām un trūcīgām personām, kuras iemitinātas dzīvoklī kā ģimenes
locekļi uz viena īres līguma, ja viņas izveidojušas atsevišķu ģimeni;
2.1.2. maznodrošinātām un trūcīgām personām (ģimenēm), kuras ne mazāk kā 5 gadus
lieto dzīvojamo telpu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā uz apakšīres, patapinājuma vai
cita līguma pamata;
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2.1.3. maznodrošinātām un trūcīgām personām (ģimenēm), kuras audzina 1 vai vairāk
nepilngadīgus bērnus;
2.1.4. maznodrošinātām un trūcīgām personām (ģimenēm), kas īrē dzīvojamo telpu
denacionalizētās vai bijušajiem īpašniekiem (mantiniekiem) atdotās mājās;
2.1.5. maznodrošinātām un trūcīgām, atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām,
kurām nav apgādnieku;
2.1.6. maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kurās ir invalīds;
2.1.7. pārējām maznodrošinātām personām, kuras vēlas uzlabot savu dzīves līmeni;
2.1.8.speciālisti, kuri nepieciešami un tiek aicināti darbā pašvaldības uzņēmumos,
iestādēs, struktūrvienībās.
2.1.9. neparedzētos gadījumos ar domes lēmumu
2.1.10. jaunām ģimenēm, kuru īpašumā nav savas apdzīvojamās platības, priekšroku
šajā kategorijā dodot ģimenēm, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.
(ar grozījumiem, kuri izdarīti, pamatojoties uz 27.10.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Pļaviņu novada domes
22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” )

2.2. Tiesības atteikt Palīdzības saņemšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā ir Noteikumu 2.1.1.2.1.7., 2.1.9., 2.1.10.punktā noteiktajām personu kategorijām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Pļaviņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras 5 gadu laikā pirms
palīdzības lūgšanas ir:
a) pasliktinājušas savus dzīvošanas apstākļus (pārdodot vai dāvinot, tai skaitā ģimenes
locekļiem, dzīvojamās telpas; dodot piekrišanu privatizēt tās lietošanā esošo
dzīvokli citai personai vai noslēguši vienošanos ar to par dzīvojamās telpas
lietošanas tiesību izbeigšanu, bojājot komunikācijas vai citus dzīvojamās telpas
elementus (aizdedzinot, demolējot, veicot dzīvojamajā telpā uzstādīto iekārtu
neatļautu demontāžu vai tml.) u.tml. gadījumos, pamatojoties uz pašvaldības
policijas vai citu valsts un pašvaldību struktūrvienību ziņojumiem vai tml.
dokumentiem);
b) kuru īpašumā (vai laulātā īpašumā) ir dzīvošanai derīga apdzīvojamā platība.
(ar grozījumiem, kuri izdarīti, pamatojoties uz 27.10..2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Pļaviņu novada domes
22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” )

2.3. Pļaviņu novada dome sniedz šāda veida Palīdzību:
2.3.1. izīrē novada domei piederošas dzīvojamās telpas;
2.3.2. sniedz palīdzību pašvaldības izīrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
pašvaldības izīrējamo dzīvojamo telpu. (ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz 28.12.2009. Pļaviņu novada domes
apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu novada domes 22.10.2009. 22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5
„Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”)

2.3.3. izīrē novada domei piederošos sociālos dzīvokļus.
(ar grozījumiem, kuri izdarīti, pamatojoties uz 27.10.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Pļaviņu novada domes
22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” )

3. Personu reģistrācijas kārtība pašvaldības palīdzības saņemšanai
3.1. Personām, kas pretendē un pašvaldības Palīdzību, ir jāiesniedz iesniegums (iesnieguma
veidlapas skat. 1.un 2.pielikumā), norādot vēlamo palīdzības veidu un iesniegumam jāpievieno
dokumenti, kas apliecina šīs personas piederību kādai no šajos Noteikumos vai LR likumā „Par
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajām kategorijām:
3.1.1. – pašvaldības izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu un tajā deklarētajām
personām;
3.1.2. – Sociālā dienesta izsniegta izziņa par personas atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam;
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3.1.3. – iesniedzēja pašreizējās dzīvesvietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta
(īres līgums, patapinājuma līgums utt.) kopija, /ja tāds dokuments ir/;
3.1.4. – personām, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas,- tiesas sprieduma kopiju,
uzrādot oriģinālu;
3.1.5. - invalīdiem- invaliditāti apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu;
3.1.6. - pensionāriem- pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
3.1.7. - bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem – dzimšanas
apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, lēmumu par vecāku varas pārtraukšanu, atņemšanu un
bērna bāreņa ievietošanu valsts audzināšanas iestādē un dokumentu, kas apliecina bērna aprūpes
un audzināšanas iestādes beigšanu vai uzturēšanās beigšanu audžu ģimenē, apliecinājumu, kuru
izdevis Pļaviņu novada Sociālā dienests vai Pļaviņu novada bāriņtiesa par attiecīgās personas
atbilstību iepriekš noteiktajām prasībām;
3.1.8. repatriantiem - repatrianta izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
3.1.9. personām, kuras ir atbrīvotas vai tuvākajā laikā tiks atbrīvotas no ieslodzījuma
vietas, – ieslodzījuma vietas izziņu vai paziņojumu par personas plānoto atbrīvošanu no
ieslodzījuma;
3.1.10. - personām, kuras vēlas dzīvojamo telpu apmainīt vai grozīt esošo īres līgumu,izziņu no SIA “ Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” vai pamatpakalpojumu sniedzējām
institūcijām par dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem
nomaksu vai saistību raksta par parādu nomaksas kārtību un laiku kopiju, uzrādot oriģinālu, un
dzīvojamās telpas īrnieka visu pilngadīgo ģimenes locekļu, kā arī īres līgumā iekļauto citu
pilngadīgo personu piekrišanu apliecinošu dokumentu; (ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz 28.12.2009.
Pļaviņu novada domes apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu novada domes 22.10.2009. 22.10.2009.
Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”)

3.1.11. personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai māja ir gājusi bojā
vai daļēji sagruvusi, - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodaļas vai Pļaviņu novada
domes izveidotas komisijas aktu par ēkas (telpas) bojā eju vai tās daļēju sagrūšanu;
3.1.12. citus dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt pašvaldības Palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā;
3.1.13. jaunajām ģimenēm,- laulības apliecību, izziņu par ģimenes sastāvu. (ar grozījumiem,
kuri izdarīti, pamatojoties uz 27.10.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Pļaviņu novada domes 22.10.2009. Saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” )

3.2. Lēmumu par maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Pļaviņu
novada domes Palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem Pļaviņu novada
domes Sociālais dienests.
3.3. Pašvaldības Dzīvokļu uzskaites reģistrā iekļautās personas pienākums ir pēc Pļaviņu
novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas pieprasījuma atkārtoti iesniegt dokumentus, kas
apliecina tiesības saņemt palīdzību, ja to derīguma termiņš ir izbeidzies un tie tiek pagarināti, kā
arī citus dokumentus par izmaiņām ģimenē.
3.4. Personas reģistrējamas tādā secībā, kādā tās iesniegušas novada domē iesniegumus
attiecīgā palīdzības veida saņemšanai.
3.5. Pļaviņu novada domes Palīdzība personām, izīrējot novada domei piederošās dzīvojamās
telpas, šo noteikumu noteiktā kārtībā ir reģistrējama 3 grupās:
3.5.1. neatliekamās palīdzības grupā, kurā reģistrējamas personas, kuras atbilst likuma
„Par palīdzības saņemšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta noteikumiem, t.i., kurām
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stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā īrētā vai īpašumā esošā telpa ir gājusi bojā vai daļēji
sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi par to iesniegumu palīdzības saņemšanai;
3.5.2. pirmās kārtas grupā, kurā reģistrējamas personas, kuras atbilst likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta prasībām; (ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz
28.12.2009. Pļaviņu novada domes apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu novada domes 22.10.2009.
22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”)

3.5.2.1. papildus LR likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.pantā
noteikto personu kategorijām pirmās kārtas grupā izņēmuma kārtā var reģistrēt Pļaviņu novadā
dzīvesvietu deklarējušās personas ar domes lēmumu atzītās īpašās, neparedzētās situācijās,
(piemēram, ģimenē 2 invalīdi ar kustību traucējumiem, vardarbībā cietušie u.tml.). (Ar grozījumiem,
kas izdarīti pamatojoties uz 28.12.2009. Pļaviņu novada domes apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu novada
domes 22.10.2009. 22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”)

3.5.3. Šo Noteikumu 2.2.1. pantā paredzētās palīdzības saņemšanai tiek reģistrēti un ar
dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā nodrošināmas:
3.5.3.1. maznodrošinātas vai trūcīgas personas, kuras iemitinātas dzīvoklī kā ģimenes
locekļi uz viena īres līguma, ja viņas izveidojušas atsevišķu ģimeni;
3.5.3.2. maznodrošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes), kuras ne mazāk kā 5 gadus
lieto dzīvojamo telpu Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā uz apakšīres, patapinājuma vai
cita līguma pamata;
3.5.3.3. maznodrošinātas vai trūcīgas personas (ģimenes), kuras audzina 1 vai vairāk
nepilngadīgus bērnus;
3.5.3.4. maznodrošinātas vai trūcīgas, atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas,
kurām nav apgādnieku;
3.5.3.5. maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes, kurās ir invalīds;
3.5.3.6. pārējās maznodrošinātas personas, kuras vēlas uzlabot savu dzīves līmeni;
3.5.3.7. speciālisti, kuri nepieciešami un tiek aicināti darbā pašvaldības uzņēmumos,
iestādēs, struktūrvienībās.
3.5.3.8. jaunās ģimenes, kuru īpašumā nav savas apdzīvojamās platības, priekšroku šajā
kategorijā dodot ģimenēm, kurā ir (dzīvo) vismaz viens nepilngadīgs bērns.
(ar grozījumiem, kuri izdarīti, pamatojoties uz 27.10..2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Pļaviņu novada domes
22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” )

3.5.4. Dzīvojamās telpas apmaiņas reģistrā reģistrē personas, kuras īrē pašvaldībai
piederošas vai uz likumīga pamata lietojumā esošas dzīvojamās telpas un vēlas
pārcelties no mazākas uz lielāku pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā
esošu īrētu dzīvojamo telpu vai otrādi. (Ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz 28.12.2009. Pļaviņu
novada domes apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu novada domes 22.10.2009. 22.10.2009. Saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”).

3.6. Par personu, kas reģistrēta Palīdzības saņemšanai, Reģistrā iekļaujamas šādas ziņas:
3.6.1. uzskaites lietas numurs;
3.6.2.kārtas numurs pie pārreģistrācijas;
3.6.3.personas vārds, uzvārds;
3.6.4.ģimenes locekļu skaits;
3.6.5.deklarētās dzīvesvietas adrese;
3.6.6. uzskaitē uzņemšanas datums ;
3.6.7.piešķirtās dzīvojamās telpas adrese;
3.6.8. dzīvojamās telpas piešķiršanas lēmuma datums un numurs;
3.6.9. atzīme par noņemšanu no uzskaites.
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3.7. Dzīvokļu uzskaites reģistrs iekārtojams katram Palīdzības veidam atsevišķi.
3.8. Lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem:
3.8.1. Pļaviņu novada dome, pamatojoties uz Dzīvokļu jautājumu komisijas atzinumu
(ieteikumu) – par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un tās iekļaušanu vai
izslēgšanu no Palīdzības reģistra;
3.8.2. Pļaviņu novada dome, pamatojoties uz Dzīvokļu jautājumu komisijas atzinumu
(ieteikumu)- par dzīvojamās telpas izīrēšanu personām, kuras iekļautas Palīdzības saņemšanas
reģistrā, vai par palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu dzīvojamo telpu.
3.9. Ja pēc personas reģistrēšanas Palīdzības reģistrā zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu tās
reģistrēšanai, personas pienākums ir nekavējoties par to paziņot Pļaviņu novada domei.
3.10. Persona tiek izslēgta no Palīdzības reģistra, ja ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu
personas reģistrēšanai Palīdzības saņemšanai.
3.11. Lēmumu par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra pieņem Pļaviņu novada dome,
pamatojoties uz Dzīvokļu jautājumu komisijas atzinumu (ieteikumu), par to divas nedēļas
iepriekš rakstiski brīdinot no Reģistra izslēdzamo personu un norādot izslēgšanas iemeslu.
4. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība, kārtība un izīrēšana
4.1. Pļaviņu novada dome ir tiesīga izīrēt tai piederošo dzīvojamo telpu šajos Noteikumos
paredzētajā kārtībā.
4.2. Pļaviņu novada domes dzīvojamā fonda apsaimniekotāji desmit dienu laikā rakstiski
informē pašvaldību par atbrīvoto dzīvojamo telpu, norādot konkrētās telpas īres un
pakalpojumu izmaksas mēnesī. (Paziņojuma teksts pielikumā Nr.2).
4.3. Ikvienai Palīdzības reģistrā reģistrētai personai ir tiesības iepazīties ar piedāvāto dzīvokli
un informāciju par neizīrētām dzīvojamām telpām.
4.4. Pirms brīvā dzīvokļa piedāvāšanas Reģistrā sastāvošajām personām Dzīvokļu jautājumu
komisija veic attiecīgā dzīvokļa apsekošanu.
4.5. Ikvienu neizīrētu domei piederošu dzīvojamo telpu, kura iekļauta domes dzīvokļu rindas
(uzskaites) sarakstā, vispirms piedāvā īrēt personām, kurām sniedzama neatliekama palīdzība.
4.6. Ja šādu personu nav vai tās visas rakstiski atteikušās īrēt piedāvātās dzīvojamās telpas, tās
piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas pirmās kārtas grupā.
4.7. Ja neatliekamās palīdzības grupā un pirmās kārtas grupā personu, kas vēlas īrēt piedāvāto
apdzīvojamo platību, nav vai tās visas rakstiski atteikušās īrēt piedāvātās dzīvojamās telpas,
minētās telpas piedāvā īrēt personām, kuras reģistrētas vispārējās kārtības grupā.
4.8. Dzīvojamo telpu piedāvā īrēt rakstveidā. ( Paziņojuma teksts pielikumā Nr.3.). (Ar grozījumiem,
kas izdarīti pamatojoties uz 28.12.2009. Pļaviņu novada domes apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.11. „Grozījumi Pļaviņu novada
domes 22.10.2009. 22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”)

6
4.9. Ja persona nepamatoti atteikusies no trīs dažādiem dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres
piedāvājumiem vai arī trīs reizes nav sniegusi Dzīvokļu jautājumu komisijai atbildi uz
piedāvājumiem ilgāk kā 1 nedēļas laikā pēc piedāvājumā noteiktā termiņa notecējuma, šī
persona ir izslēdzama no dzīvokļu uzskaites rindas bez tiesībām saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā. (Ar grozījumiem, kas izdarīti pamatojoties uz 27.10..2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.10
„Grozījumi Pļaviņu novada domes 22.10.2009. Saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Pļaviņu novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” )

5. Noslēguma noteikumi
5.1. Personām, kuras līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai sastāv Pļaviņu pilsētas dzīvokļu
pieprasītāju uzskaitē, rakstiski izskaidrojamas izmaiņas un pārreģistrēšanās iespējas domes
palīdzības saņemšanai neatliekamās palīdzības grupā, pirmās kārtas grupā un vispārējās kārtības
grupā. Personas, kas neatbilst šo Noteikumu prasībām pašvaldības palīdzības saņemšanai, ir
izslēdzamas no Reģistra.
5.2. Apstiprināto personu sarakstu (Reģistru) Palīdzības saņemšanai izvieto domes ēkā redzamā
vietā.
5.3. Noteikumi stājas spēkā pēc to parakstīšanas un publicēšanas Pļaviņu pilsētas domes
izdevumā „Pļaviņu Novada Ziņas”.
6.4. Ar šo Noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Pļaviņu pilsētas domes 2002.gada 22.augusta
Saistošie noteikumi Nr.6 „Par Pļaviņu pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”.
Novada domes priekšsēdētāja

G.Žilde
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Pielikums Nr.1
22.10.2009.Saistošajiem noteikumiem Nr.5
"Par Pļaviņu novada domes
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

PĻAVIŅU NOVADA DOMEI
___________________________
/Vārds,uzvārds/
___________________________
/Personas kods/
Deklarētā dzīvesvieta Pļaviņu novadā____________________________________________
___________________________________________________________________________

iesniegums
Lūdzu uzņemt mani /manu ģimeni/ rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu
jautājumu risināšanā sakarā ar to, ka
_____________________________________________________________________
/iemesls, kura dēļ pienākas palīdzība/
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienoju:
1. Izziņu par dzīvesvietā deklarētajām personām;
2. Sociālā dienesta izziņu par personas (ģimenes ) atbilstību maznodrošinātas/ trūcīgas
personas (ģimenes) statusam.;
3. pašreizējās dzīvesvietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta (īres līgums,
patapinājuma līgums utt.) kopiju, /ja tāds dokuments ir/
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________

______________
/Datums/

___________________
/ Paraksts/
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Pielikums Nr.2
22.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5
"Par Pļaviņu novada domes
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

PĻAVIŅU NOVADA DOMEI
___________________________
/Vārds,uzvārds/
___________________________
/Personas kods/
Deklarētā dzīvesvieta Pļaviņu novadā____________________________________________
___________________________________________________________________________

iesniegums
Lūdzu sniegt man /manai ģimenei/ pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu dzīvojamo telpu sakarā ar to, ka
_____________________________________________________________________
/iemesls, kura dēļ pienākas palīdzība/
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Iesniegumam pievienoju:
1. Izziņu par dzīvesvietā deklarētajām personām;
2. Sociālā dienesta izziņu par personas (ģimenes ) atbilstību maznodrošinātas/ trūcīgas
personas (ģimenes) statusam.;
3. pašreizējās dzīvesvietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta (īres līgums,
patapinājuma līgums utt.) kopiju, /ja tāds dokuments ir/
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________

______________
/Datums/

___________________
/ Paraksts/
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Pielikums Nr.3
22.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par Pļaviņu novada domes
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

PĻAVIŅU NOVADA DOMEI
PAZIŅOJUMS
par atbrīvoto dzīvojamo platību
___________________________________ paziņo, ka 20__.gada ___________
(autora nosaukums)

Pļaviņu novadā , ___________________________________________________
(adrese)

atbrīvojās dzīvojamā platība, kas sastāv no _____ istabas/bām/.
Apdzīvotā
platība____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(kv.m., atsevišķs dzīvoklis, istabas caurstaigājamas vai izolētas)
Kopējā dzīvokļa platība ____kv.m. , virtuves platība_____ kvadrātmetri.
Mājā, kurā ir atbrīvojusies dzīvojamā platība, ir ___ stāvi.
Telpa atbrīvojusies ____ stāvā.
Kādas labierīcības ir dzīvoklī / istabā/
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________
Parāds par īri un pakalpojumiem uz 20__.gada ____________________ Ls
________________________________________________________
/summa vārdiem/
Dzīvojamās telpas īres maksa mēnesī ir Ls _______________ un par
komunālajiem pakalpojumiem – vasarā- Ls _____________________________
- apkures sezonā-Ls _______________________
____________________________
_____________________________
/paraksts/

(amats)

___________________
/datums/
z.v.
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Pielikums Nr.4
22.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.5
"Par Pļaviņu novada domes
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
________________________________
(adresāts)
________________________________
(adrese)

Piedāvājums
Pļaviņu novada

dome piedāvā Jums apdzīvojamo

______________________________________.

platību Pļaviņu novadā,

Dzīvoklis, kas sastāv no ____ istabām, ir

__________________________________labiekārtots/

daļēji

labiekārtots/

nelabiekārtots,

atrodas _____stāvu dzīvojamā mājā, ____ stāvā, kopējā dzīvokļa platība ir _________ kv.m.,
virtuves platība ________kv.m. Dzīvojamās telpas īres maksa mēnesī ir Ls _________. Kopā ar
komunālo pakalpojumu maksājumiem aptuvenā maksa par dzīvokli vasaras periodā sastāda Ls
_______ mēnesī, ziemā Ls _______mēnesī.
Sīkāku informāciju par maksāšanas kārtību un aprēķiniem par komunālajiem
pakalpojumiem, kas tiek sniegti šajās dzīvojamās mājās dzīvojošajiem iedzīvotājiem, Jūs varat
iegūt pie dzīvojamās mājas apsaimniekotāja
___________________________________________________________________________
(apsaimniekotāja nosaukums, adrese, tālruņa nr.)

Saskaņā ar Pļaviņu novada domes __.__.2009. Saistošo noteikumu nr.___ „Par Pļaviņu
novada domes palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.10.punktu Jums uz piedāvājumu ir
jāsniedz rakstiska atbilde līdz __.__.______ plkst._____ par to, vai piekrītat piedāvātajai
apdzīvojamai platībai vai arī atsakāties no piedāvājuma, norādot iemeslus. Nesaņemot atbildi
uz piedāvājumu noteiktajā termiņā, būs pamats uzskatīt, ka Jūs no piedāvājuma esat
atteicies(kusies) un Jūs varat tikt pārreģistrēts(ta) dzīvokļu uzskaites rindā ar pēdējo kārtas
numuru vai arī izslēgts(ta) no dzīvokļa uzskaites rindas.
Piedāvāto apdzīvojamo platību Jūs varat apskatīt, griežoties ar šo vēstuli pie dzīvojamās
mājas apsaimniekotāja ____________________________________.

Novada domes priekšsēdētāja

G.Žilde

