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                                                                                                         (protokols Nr.2, 8.§) 
Par grozījumiem noteikumos "Par Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām 

dzīvojamām mājām)" 
 
Ķeguma novada pašvaldības sociālos dzīvokļus ir tiesīgas īrēt personas, kuras atbilst likumu 

“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumiem. Likuma 5.panta 
ceturtā daļa paredz pašvaldībai tiesības noteikt atvieglotus nosacījumus (ģimenes) atzīšanai par 
tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.  

Ķeguma novada domes 2013.gada 2.oktobra noteikumos “Par Ķeguma novada sociālajiem 
dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām)” nav noteikti  atviegloti nosacījumi personas 
(ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli. 

Ķeguma novada sociālā dienesta prakse liecina, ka nepieciešams papildināt personu loku, 
kuras ir tiesīgas īrēt pašvaldības sociālos dzīvokļus, iekļaujot pensionārus, kuriem ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.  

Ņemot vērā Ķeguma novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 27.01.2021. 
atzinumu,  

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants 
Smirnovs, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, Tadeušs 
Vaļevko, Valentīns Pastars, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 
1. Apstiprināt šādus grozījumus 2013.gada 2.oktobra Ķeguma novada domes Noteikumos par 

Ķeguma novada sociālajiem dzīvokļiem (sociālajām dzīvojamām mājām) (turpmāk - 
Noteikumi): 
1.1. Noteikumu 3. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Sociālos dzīvokļus ir tiesīga īrēt persona (ģimene), kurai šādas tiesības piešķirtas, 
ievērojot likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
nosacījumus”, kā arī  maznodrošināta vai trūcīga persona pensijas vecumā”. 
1.2. Noteikumu 10. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Pēc noslēgtā Īres līguma, Sociālais dienests nodrošina sociālā dzīvokļa nodošanu Īrnieka 
lietošanā, sastādot par to nodošanas-pieņemšanas aktu (2.pielikums).” 
1.3. Noteikumu 12. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Sociālais dienests sadarbībā ar pagasta pārvaldes vadītāju vai pašvaldības administrācijas 
vadītāju (izpilddirektoru) nodrošina informācijas apriti starp līdzēju pusēm.” 
1.4. Noteikumu 21. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Pagasta pārvaldes vadītājs vai pašvaldības administrācijas vadītājs (izpilddirektors):” 
1.5. Svītrot 21.3. punktu. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Ķeguma novada sociālajam dienestam, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 

Sēdes vadītājs                                               R.Ūzuls 
29.01.2021. 
datums 


