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23. Par pagaidu dzīvojamās platības izīrēšanu D. K. Saulaines Sociālajā centrā.
Rundāles novada domē 2017.gada 3.maijā tika saņemts D. K., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta *** iesniegums, kurā viņa lūdz piešķirt dzīvojamo platību un pārējās sociālās
garantijas kā bez vecāku palikušam bērnam, jo ir sasniegusi pilngadību.
Saņemts Rundāles novada Sociālā dienesta vadītājas Kristīnes Brūveles 2017.gada 1.jūnija
atzinums, ka D. K. ir bez vecāku gādības palicis bērns, kura atradās ārpusģimenes aprūpes
iestādē - aizbildnībā un 2017.gada 10.jūnijā sasniedz pilngadību.
D.K. iepriekš bija deklarēta ***, kur tagad dzīvo ***. 2008.gada 10.oktobrī Rundāles
pagasta bāriņtiesa iecēla aizbildni un tā bija D. ***, kas dzīvo ***.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.pantu “Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām” (1) sadaļas
3.punktu - “Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas bez vecāku gādības palikuši
bērni — pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe”.
Jautājums par D. K. nodrošināšanu ar dzīvojamo platību tika izskatīts Rundāles novada
domes Dzīvokļu komisijas 2017.gada 26.maija sēdē (Protokols Nr.4), kurā komisija
konstatēja, ka D.K. atbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” noteiktajam
tiesību subjektam un nodrošināma ar dzīvojamo platību.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.panta otro daļu ir
noteikts, ka ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai
nodrošina arī šā likuma 14.pantā minētās personas, kuras reģistrētas šā likuma 3.panta
1.punktā minētās palīdzības saņemšanai.
Saskaņā ar Rundāles Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra nolikuma I.nodaļas
“Vispārīgie noteikumi” 6.punkta 1.apakšpunktu “Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas ar
Rundāles novada domes lēmumu kā pagaidu dzīvojamā platība personām (ģimenēm), kurām
pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzama neatliekami likumā “Par
dzīvokļu jautājumu risināšanā 14.pantā minētajām personām, kamēr pienāk rinda.””
Ņemot vērā apstākļus, ka D. piedāvātās dzīvojamās telpas – dzīvoklis *** (turpmāk Dzīvoklis), uz jautājuma izskatīšanas brīdi vēl nav tādā stāvoklī, lai tur uzsāktu dzīvošanu, kā
arī D. ir nepieciešami papildus līdzekļi, lai izbraukātu uz mācībām Saulainē, līdz ar to
Dzīvokļu komisija nolēma, uzņemt D.K. dzīvokļu rindā un nodrošināt ar pagaidu dzīvojamo
platību Saulaines sociālajā centrā uz mācību laiku.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 4., 11.,
14.panta 1.sadaļas 3.punktu un 23.panta otro daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”

5.panta otro daļu, Rundāles novada domes Sociālā dienesta Saulaines sociālā centra
2011.gada 28.jūlija nolikuma 6.1.punktu, Dzīvokļu komisijas 2017.gada 26.maija sēdes
protokolu Nr. 4, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt D. K., personas kods ***, kā pagaidu dzīvojamo platību uz mācību laiku dzīvokli Nr. ***, Saulaines sociālajā centrā, Saulaine 10, Rundāles pagastā, ar
kopējo platību 18,5 m2, no 2017.gada 1.jūlija;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar lēmuma 1.punktā minēto personu uz
vienu gadu;
3. uzdot bāriņtiesai līdz 2017.gada 1.decembrim sakārtot mantošanas tiesības uz
nekustamo īpašumu ***, D. K., K.K. un E.K.
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