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Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 05. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 36.
1
 panta trešo daļu  

un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  

3.panta 1.punktu, 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas  

4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu,  

14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto daļu,  

15.pantu, 17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu 

 

 

Izdarīt Viļānu novada pašvaldības 2009. gada 05. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par dzīvojamo telpu izīrēšanu, šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

 „5.4. personas, kuras ir Viļānu novadam nepieciešami speciālisti, un pašvaldības, tās 

iestāžu vai uzņēmumu darbinieki, ja tās dzīvo citā pašvaldībā un to lietošanā vai īpašumā nav 

citas dzīvojamās telpas Viļānu novada administratīvajā teritorijā.” 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5
1
. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

„5
1
.
 
Ja likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13., 14., 15.pantā un šo 

noteikumu 4., 5.,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.” 
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3. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

  „7.9. noteikumu 5.4. apakšpunktā minētājām personām:  

7.9.1. attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja iesniegums, kurā izteikta 

nepieciešamība tās amatpersonu, darbinieku vai uzaicināto speciālistu nodrošināt ar 

dzīvojamo telpu uz darba laiku; 

7.9.2. rakstveida apliecinājums, ka personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās 

telpas Viļānu novada administratīvajā teritorijā.” 

 

4. Izteikt 13.3 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.3.Viļānu novada pašvaldības dome pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par 

tiesīgu  

saņemt likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktā minēto  

palīdzību, ja persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu un nodzīvojusi Viļānu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā mazāk kā vienu gadu.” 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                            Jekaterina Ivanova

  
 

 


