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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Viesītes novada Viesītē 

2011.gada 26.oktobrī                                                                                          Nr. 16 

LĒMUMS Nr.6 

Par nolikuma „Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām  

ģimenēm/personām nolikums” apstiprināšanu 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

J.Līcis, S.Nažinska, I.Zīriņa, I.Vingris  

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu, 21.pantu un 

41.panta2.punktu, domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

19.10.2011. sēdes ierosinājumu un Viesītes novada domes 2011.gada 24.augusta 

lēmumu „Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 13, Viesītē, pirkšanu”, ņemot vērā 

Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas iesniegto nolikuma projektu, atklāti balsojot, 

par – 10 balsis (J.Līcis, Z.Avens, A.Baldunčiks, V.Broničs, I.Līce, M.Malcenieks, 

S.Nažinska, A.Pečauska, V.Piekuss, I.Vingris), pret – nav, atturas – nav,     

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Viesītes novada domes Sociālā dienesta izstrādāto nolikumu 

„Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām nolikums”. 

2. Atbildīgais par nolikuma ievērošanu – novada Sociālā dienesta vadītāja 

S.Matačina.  

3. Kontroli veikt – pašvaldības izpilddirektoram A.Žukam, galvenajai 

grāmatvedei A.Maļinovskai. 

Pielikumā: Nolikums uz 1 lapas. 

 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                       J.Līcis 

 

 



 

 

 
 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes  

2011.gada 26.oktobra lēmumu Nr.6;prot.Nr.16  

 

Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām  

 

N O L I K U M S 
Viesītes novada Viesītē 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta 2.punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1.Dzīvojamā māja sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām ir Viesītes novada pašvaldības 

īpašums – daudzdzīvokļu māja, kura paredzēta Viesītes novada iedzīvotāju: 

1.1.1. garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošinājuma saņēmēju, 

1.1.2. ģimeņu, kuras zaudējušas vienu no apgādniekiem, 

1.1.3. pilngadīgu personu pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, 

izmitināšanai un dzīves apstākļu uzlabošanai. 

1.2.Tiesības uz dzīvokļa īri Dzīvojamajā mājā sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām 

1.1.punktā minētās personas iegūst, pamatojoties uz Viesītes novada Sociālā dienesta 

lēmumu. 

1.3.Īres tiesības 1.1.punktā minētās personas iegūst, īrniekam noslēdzot īres līgumu ar 

Viesītes novada pašvaldību. 

1.4.Īres līgumu par dzīvokli Dzīvojamajā mājā sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām 

īrnieks tiesīgs noslēgt, ja viņš nesaglabā tiesības uz citu dzīvojamo platību. 

1.5.Dzīvojamās mājas sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām adrese: Brīvības ielā 13, 

Viesītē, Viesītes novads, LV – 5237 

 

2. SADZĪVES NOTEIKUMI 

2.1.Īrnieks par uzturēšanos Dzīvojamajā mājā sociāli neaizsargātām ģimenēm/personām 

maksā īres maksu proporcionāli apdzīvotā dzīvokļa kvadratūrai.  

2.2.Īrnieks maksu par atkritumu un kanalizācijas izvešanu maksā, slēdzot līgumu ar SIA 

„Viesītes komunālā pārvalde”. 

2.3.Maksu par patērēto elektroenerģiju dzīvojamās telpās īrnieks maksā pēc individuāla 

skaitītāja rādījumiem un noteiktajiem tarifiem; maksu par patērēto elektroenerģiju 

koplietošanas telpās īrnieks maksā proporcionāli no skaitītāja rādījumiem un noteiktajiem 

tarifiem. 

2.4. Ja īrnieks noteiktajā laikā neveic maksājumus, viņš var tikt izlikts no dzīvokļa 

likumdošanā noteiktajā kārtībā. 



2.5.Sadzīves problēmas palīdz risināt un palīdzību sniedz Viesītes novada Sociālais dienests, 

nepieciešamības gadījumā Viesītes novada pašvaldība. 

 

3. APKĀRTNES UN TELPU UZKOPŠANA 

 

3.1.Mājas apkārtnes uzkopšana tiek veikta uz iedzīvotāju iniciatīvas pamata. 

3.2.Savu dzīvojamo telpu īrnieks uzkopj pats, bet koplietošanas telpas tiek uzkoptas pēc 

iedzīvotāju sastādīta grafika. 

 

 

Viesītes novada  

Sociālā dienesta vadītāja                                                                                S.Matačina 

 


