IZRAKSTS
APSTIPRINĀTS
ar Rundāles novada domes
2011.gada 28.jūlija
lēmumu Nr.19 (prot.Nr.7)

Rundāles novada domes Sociālā dienesta
Saulaines sociālā centra nolikums
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Rundāles novada Saulaines sociālais centrs, (turpmāk tekstā - Sociālais centrs) ir Rundāles novada
Sociālā dienesta izveidota struktūrvienība, sociālo pakalpojumu saņemšanai.
2. Saulaines sociālā centra mērķis ir nodrošināt mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām palīdzību un
atbalstu krīzes situāciju pārvarēšanā un ikdienas problēmu risināšanā, lai nodrošinātu sociālā
statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
3. Rundāles novada Saulaines sociālā centra adrese ir: Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles
nov., LV-3901.
4. Sociālajā centrā tiek sniegti sociālie pakalpojumi un izīrētas brīvās dzīvojamās telpas personām,
kurām saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” sniedzama palīdzība
dzīvokļu jautājumu risināšanā un kurām izīrējamas saskaņā ar šo Nolikumu.
5. Sociālie pakalpojumi tiek sniegti personām, kurām deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada
administratīvajā teritorijā.
6. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas ar Rundāles novada domes lēmumu:
6.1.kā pagaidu dzīvojamā platība personām (ģimenēm), kurām pašvaldības palīdzība dzīvokļu
jautājuma risināšanā sniedzama neatliekami likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 14.panta minētajām personām, kamēr pienāk rinda;
6.2. vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav laulātā un apgādnieku, un kuriem īpašumā nav
dzīvojamā platība;
6.3. 1., 2. grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku vai tie ir sociāli nespējīgi viņus apgādāt, un
kuru īpašumā nav dzīvojamās platības;
6.4. pensijas vecuma personām, kurām ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas un nav
dzīvošanai derīga dzīvojamā platība, un kuru apgādnieki nav sociāli spējīgi viņus apgādāt;
6.5. jaunām ģimenēm, kuras ir oficiāli reģistrējušas laulību (vismaz trīs mēnešus pirms
iesnieguma iesniegšanas) un kuru īpašumā nav dzīvojamās platības;
6.6. Rundāles novada pašvaldības, tās iestāžu, valsts iestāžu darbiniekiem, kuru darba vieta ir
Rundāles novada administratīvā teritorija un darba pienākumi saistīti ar pašvaldības funkciju
nodrošināšanu, neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas;
6.7. personām, kuras uz Sociālā centra rekonstrukcijas laiku tika iemitinātas citā dzīvojamā
platībā;
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6.8. Rundāles novada iedzīvotājiem, kuri ar Rundāles novada pašvaldības lēmumu ievietoti kādā
ilgstošā sociālās aprūpes centrā, neatkarīgi no personu deklarētās dzīvesvietas;
7. Dzīvojamās telpas tiek izīrētas personām, kurām nav komunālo maksājumu parādi Rundāles novada
domei un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā;
8. Ar Rundāles novada Sociālā dienesta lēmumu Sociālajā centrā tiek ievietotas:
8.1. krīzes situācijā nonākušas personas (starppersonu un sociālās vides radītas problēmas);
8.2. personas, kurām nepieciešama sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošana vai uzlabošana, lai
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
II. FINANSĒŠANAS UN PĀRVALDĪŠANAS KĀRTĪBA
9. Dzīvojamo telpu uzturēšanu un apsaimniekošanu finansē no:
9.1. dzīvojamo telpu īrnieku īres maksām;
9.2. pašvaldības budžeta līdzekļiem;
9.3.citiem līdzekļiem (fizisku un juridisku personu ziedojumiem, sociālo pakalpojumu
maksājumi u.c. maksājumiem);
9.4. pašvaldības piesaistītajiem projektu līdzekļiem;
10. Sociālā centra īrnieki par saņemtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu norēķinās ar Rundāles novada domi pilnā apmērā, izņemot krīzes
situācijā nonākušas personas.
11. Dzīvojamo telpu īres un sociālo pakalpojumu maksa tiek noteikta ar Rundāles novada domes
lēmumu.
III. DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBA
12. Personas iesniedz Rundāles novada domē iesniegumu, kurā norāda:
12.1.deklarēto dzīvesvietu;
12.2. ģimenes sastāvu;
12.3.atbilstību kādai no Nolikuma 6.punktā minētajai personu grupai, pievienojot iesniegumam
atbilstošus dokumentus.
13. Rundāles novada dome ir tiesīga pārbaudīt iesniegumā norādīto ziņu atbilstību.
14.Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildus dokumenti.
15. Izīrētās dzīvojamās telpas nedrīkst privatizēt, atsavināt, nodot apakšīrē citai personai. Īrnieks
nedrīkst iemitināt dzīvojamā telpā citas personas, bez saskaņošanas ar Rundāles novada domi.
IV. DZĪVOJAMO TELPU ĪRES LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN IZBEIGŠANA
16. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu pieņem Rundāles novada
dome;
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17. Dzīvojamo telpu īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 1 gadu;
18. Dzīvojamo telpu personai nodod lietošanā uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata un paraksta
telpas nodošanas - pieņemšanas aktu.
V. IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
19. Personām, kuras saņem sociālos pakalpojumus un ir ievietotas Sociālā centra telpās un personām,
kurām izīrētas dzīvojamās telpas sociālajā centrā un noslēgts īres līgums ir jāievēro sekojoši
iekšējās kārtības noteikumi:
19.1. Sociālajā centrā aizliegts:
19.1.1.atrasties alkohola un/vai psihotropo vielu reibumā koplietošanas telpās;
19.1.2. smēķēt telpās un smēķēšanai neparedzētās vietās;
19.1.3. trokšņot pēc plkst. 22.00;
19.1.4. turēt mājdzīvniekus bez saskaņošanas ar Rundāles novada domi;
19.1.5. atrasties nepiederošām personām pēc plkst. 22.00.;
19.1.6. piegružot telpas un apkārtni;
19.1.7. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu
(azartspēles).
19.2. telpās jāievēro sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas;
19.3.jāievēro sanitāros, personīgās higiēnas un ugunsdrošības noteikumus;
19.4. jāpiedalās koplietošanas telpu un apkārtējās teritorijas uzkopšanā un uzturēšanā;
19.5. ar cieņu jāizturas pret citiem sociālā centra iedzīvotājiem, apmeklētājiem, darbiniekiem un
viesiem;
19.6. Sociālā centra iemītnieki ir personīgi atbildīgi par savām mantām;
19.7. Iemītnieki uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarīto materiālo zaudējumu Saulaines sociālā
centra telpām un tajā esošo inventāru;
19.8. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var tikt pārtraukta sociālā pakalpojuma sniegšana
un personas uzturēšanās Sociālā centra telpās;
19.9. Sociālā pakalpojuma sniegšana un personas uzturēšanās Sociālā centra telpās tiek pārtraukta
nekavējoties gadījumos, ja persona tiek administratīvi sodīta par pārkāpumiem kas saistīti ar
iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
Rundāles novada domes
priekšsēdētājs

(paraksts)

Aivars Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 11.09.2013

K.Kosoja
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