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APSTIPRINĀTI 
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2010.gada 15.jūlija sēdē 

(protokols Nr.15, 2.§) 
 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA 17.JŪNIJA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29 

„GROZĪJUMI RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 
Nr.7 „PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
6.panta otro daļu, 7.panta piekto daļu un sesto daļu, 14.panta septīto daļu,  
15.pantu, 24.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo daļu 

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” turpmāk tekstā – saistošie noteikumi, šādus 
grozījumus: 

1. Svbītrot saistošo noteikumu 3.9.apakšpunktu. 
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.

1 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.10.
1
 mājas īpašnieks nepagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut gan persona 
pildījusi īres līgumā ietvertās saistības, un tā ir:  

 3.10.11. maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz 
viens nepilngadīgais bērns; 

 3.10.12. atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimene, kurā visi ģimenes locekļi 
sasnieguši pensijas vecumu vai ir nestrādājoši invalīdi un kuriem nav 
likumīgo apgādnieku; 

 3.10.13. maznodrošinātai personai vai ģimenei, kuras īrētā dzīvojamā telpa ir 
avārijas stāvoklī; 

 3.10.
1
4.

 
maznodrošinātiem pensionāriem, invalīdiem vai ģimenei, kurā ir vismaz 

viens nepilngadīgs bērns, kuri dzīvo dzīvošanā nederīgā dzīvojamā telpā 
vai vasaras mītnē.” 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.10.2  Pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā:  

3.10.21. ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam 
turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju 
programmā, 

3.10.22. personai, kurai tiek pārtraukta pakalpojuma sniegšana ilgstošas aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja tā ir Rēzeknes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvojusi pirms iestāšanās ilgstošas aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā un tai nav iespējams iemitināties iepriekš 
aizņemtajā dzīvojamā telpā.” 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.3 apakšpunktu šādā redakcijā: 
 „3.10.3 Pašvaldība līdz 10% no pašvaldības rīcībā esošā brīvā dzīvojamā fonda var 

rezervēt pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamo speciālistu 
vajadzībām, ar kuriem ir noslēgts dienesta dzīvojamās telpas īres līgums.” 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.4 apakšpunktu šādā redakcijā: 



„3.10.
4
 Ja likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13., 14., 15.pantā, likums 
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmajā 
daļā un šo noteikumu 3.,4.,punktā minētās personas, kuras reģistrētas attiecīgā 
palīdzības veida saņemšanai, visas nodrošinātas vai nav sniegušas atbildi uz 
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, pašvaldībai ir tiesības izīrēt šo dzīvojamo 
telpu personai ar regulāriem ienākumiem, kura nav reģistrēta palīdzības reģistrā, 
noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu bez tiesībām īres līgumu 
pagarināt.” 
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