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(prot.Nr.15, 4.p.)

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.R. dzīvokli Nr.**, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā **,
Viesturos, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
Rundāles novada domē 2019.gada 18.oktobrī reģistrēts I.R., personas kods ** (turpmāk
tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, ar lūgumu pagarināt īres līgumu dzīvoklim Nr.**, dzīvojamā
mājā **, Viesturu pagastā, Rundāles novadā (turpmāk tekstā – Īpašums). I.R. deklarētā (no
26.08.2008.) un faktiskā dzīvesvieta ir **, Viesturu pagasts, Rundāles novads.
2019.gada 30.oktobrī jautājums ir izskatīts Dzīvokļu komisijas sēde. Redzams, ka I.R.
nespēj norēķināties par dzīvokļa īri un komunālajiem maksājumiem. Sakarā ar to, ka
2020.gadā dzīvokļu īre tiek paaugstināta un secinot to, ka I.R. dzīvojamā platība ir pārāk
liela ieteicams vest pārrunas ar viņu par mazākas dzīvojamās platības ierādīšanu un
uzaicināt I.R. uz dzīvokļu komisijas sēdi 2019.gada 5.novembrī.
2019.gada 05.novembrī I.R. lūdza atļauju izrunāt situāciju ar ģimenes locekļiem un tad
sniegt atbildi par dzīvokļa iespējamo maiņu.
Rundāles novada domē 2019.gada 14.novembrī reģistrēts I.R., personas kods ** (turpmāk
tekstā - Iesniedzējs) iesniegums, kurā I.R. atteicās no piedāvājuma mainīt dzīvesvietu dzīvokli
ar mazāko platību un lūdz pagarināt īres līgumu dzīvoklim **, Viesturu pagastā, Rundāles
novadā (turpmāk tekstā – Īpašums).
Rundāles novada domē 2019.gada 21.novembrī ar I.R., personas kods **, noslēgta
vienošanās (Nr.3-19./2019/28) par parāda (EUR 576,66) atmaksu.
2019.gada 09.decembrī jautājums ir izskatīts Dzīvokļu komisijas sēde. Pieņemts lēmums
par dzīvojamās telpas - dzīvokļa Nr.13, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā **, Rundāles novadā,
izīrēšanu Ingai Rikmanei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktu, 15.pantu, Rundāles novada pašvaldības
2009.gada saistošo noteikumu Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 4.5.
punktu, Rundāles novada Sociālā dienesta 2019.gada 28.oktobra atzinumu, Rundāles
novada dome nolemj:
1. izīrēt I.R., personas kods **, deklarētā dzīvesvieta **, dzīvojamo platību –
dzīvokli Nr.**, Viesturi, Viesturu pagastā, Rundāles novadā;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu līdz 2020.gada 31.oktobrim.

3. noteikt, ka īrnieks maksā īres maksu par objekta faktisko lietošanu no 2019.gada
1.novembra.
4. noteikt, ka par laika periodu no 2019.gada 1.novembra līdz 2019.gada
31.decembrim, īres maksa par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru
mēnesī ir EUR 0,498.
5. noteikt, ka par laika periodu no 2020.gada 1.janvāra, īres maksa par vienu
kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru mēnesī ir EUR 0,756.
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