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4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu S. A. – dzīvoklis Nr.***, daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā ”Punslavas 7”, Punslavas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Rundāles novada domē 19.12.2016. saņemts S. A., personas kods ***, deklarētā dzīvesvieta
***, faktiskā dzīvesvieta ***, iesniegums reģ. Nr. ***, par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Apsekojot minēto dzīvesvietu, konstatēts kā S.A. apdzīvo divas istabas un virtuvi. Dzīvoklim
nav elektrības, nav ūdens pieslēguma un kanalizācijas. Daudzdzīvokļu māja Bērsteles ielā ***
sastāv no četriem dzīvokļiem, māja nav reģistrēta zemesgrāmatā. Dzīvokļi Nr. *** un Nr.
*** 1992.gadā privatizēti par pajām no paju sabiedrības Bērstele, dzīvokļi Nr. *** un Nr. ***
netika atdalīti par pajām un ir bezīpašnieka.
2017.gada 2.janvārī jautājums izskatīts Dzīvokļu komisijas sēdē, protokols Nr. ***. Dzīvokļu
komisija ar 4 balsīm „par” nolemj uzdot izpilddirektoram iepazīstināt S.A. ar Rundāles
novada pašvaldības dzīvokli dzīvojamā mājā “Punslavas”.
Izpilddirektors kopā ar S. A. ir apskatījuši vienistabas dzīvokli “Punslavas 7” ***, un S.A. ir
izteikusi vēlmi īrēt minēto dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
11.panta pirmo daļu un 19.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu,
Rundāles novada domes 2009.gada saistošo noteikumu Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 16. un 25.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt S. A., personas kods ***, dzīvojamo platību – dzīvokli Nr. *** “Punslavas
7”, Punslavas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 39.6 m2;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada
31.decembrim;
3. noteikt īres maksu EUR 0,31 par vienu kopējās dzīvojamās platības
kvadrātmetru mēnesī.
Pielikumā:
 Sociālā dienesta atzinums.
 Dzīvokļu komisijas sēdes protokols
Rundāles novada domes priekšsēdētājs
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