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Alūksnē 

2016.gada 24.martā  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2016 
    

                                                                     apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

     24.03.2016.  lēmumu Nr.80 

(protokols Nr.5, 14.punkts) 

 

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

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

 

Izdoti saskaņā ar 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 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.35/2010 

„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka un atceļ Alūksnes novada dome, pamatojoties uz tās 

atbildīgās komitejas atzinumu.” 

2. Izteikt 4. punktu  šādā redakcijā:  

“4. Papildus likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 

pirmajā daļā minētajām personām, kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli, sociālo dzīvojamo 

telpu (noteikumu 3.3.punkts) ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta 

(trūcīga) un uz kuru attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 

4.1. persona ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam un nav 

nodrošināta ar dzīvojamo telpu; 

4.2.persona, kuras apgādībā ir nepilngadīgs bērns/bērni, ja stājies likumīgā spēkā tiesas 

spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

28.2panta pirmās daļas 1. un 2.punktu.” 

 

Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTS 

ar Alūksnes novada domes 

24.03.2016. lēmumu Nr.80 

(protokols Nr.5, 14.punkts) 

 

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  

    Nepieciešams aktualizēt Alūksnes novada domes 2010.gada 

26.augusta saistošos noteikumus Nr.35/2010 „Sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtība Alūksnes novadā” saskaņā ar pieņemto Alūksnes 

novada domes 25.06.2015. lēmumu Nr.23 “Par sociālās dzīvojamās 

mājas statusa noteikšanu”, pamatojoties uz kuru tika izveidota 

Sociālā dzīvojamā māja.  

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos ir papildinātas personu kategorijas, kuras 

papildus likumā noteiktajam ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvojamo telpu 

Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienībā “Sociālā māja”, 

adrese “Pūcīte”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā. 

 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Izdevumi  Alūksnes novada Sociālā dienesta  struktūrvienības 

“Sociālā māja” finansēšanai ir paredzēti Sociālā dienesta 2016.gada 

budžetā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu 

piemērošana, var vērsties Alūksnes novada Sociālajā dienestā, Lielā 

Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada 

pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 
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