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Saistošie noteikumi Nr.40/2010
apstiprināti ar Alūksnes novada
domes 23.09.2010. lēmumu Nr.604
(protokols Nr.17, 75.p.)
Grozījumi Alūksnes novada domes 26.08.2010.
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, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu un
10.panta otro daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

Izdarīt Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.35/2010 „Sociālo
dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” šādus grozījumus:
1.1. 4.punktā:
1.1.1. svītrot aiz vārdiem un skaitļa „5.panta pirmās daļas nosacījumiem” vārdu „ja”;
1.1.2. svītrot 4.1.un 4.2.apakšpunktus.
1.2. svītrot 6.5.apakšpunktu;
1.3. papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: „Ziņas par ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusam pārbauda Dzīvokļu komisija,
ņemot vērā Alūksnes novada Sociālā dienesta informāciju”;
1.4. svītrot 9.punktu;
1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
„13.1 Pirms lēmuma pieņemšanas Dzīvokļu komisija noskaidro personas viedokli īrēt
attiecīgo sociālo dzīvokli (pielikums Nr. 2)”;
1.6. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:
„18. Ja persona (ģimene) pēc sešu mēnešu termiņa notecējuma joprojām tiek atzīta par
trūcīgu vai maznodrošinātu, Dzīvokļu komisija saistošo noteikumu 13.-15.punkta
kārtībā pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu”;
1.7. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
„27. Dzīvokļu komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Alūksnes novada domē viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, savukārt Alūksnes novada domes
lēmumus – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā”;
1.8. svītrot saistošo noteikumu 1.pielikumā sadaļu Nr.1. „Iesniedzamie dokumenti” un sadaļu
Nr.2 „Personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi dokumenti” ar
apakšpunktiem.

