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(prot.Nr.10,13.p.)

13. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.4 daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā „Ilgas”, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, izīrēšanu un īres maksas apstiprināšanu.
Rundāles novada domē 2019.gada 09.septembrī tika reģistrēts L.R. iesniegums, kurā
viņa lūdz Rundāles novada pašvaldību izīrēt citu dzīvojamo platību. Rundāles novada dome
no 2000. gada 06. decembra izīrēja J.R. dzīvojamo platību dzīvokli Nr.* 47,0 m² platībā
daudzdzīvokļu mājā “Āboliņi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, pēc viņa
nāves 2003.gada 01.oktobrī noslēgts īres līgums ar L.R.. Daudzdzīvokļu māja “Āboliņi” ir
ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tās remontam ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.
L.R. īres, komunālo maksājumu vai nodokļu parādu nav.
Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas sēdē 2019.gada 09.septembrī tika izskatīts
L.R. iesniegums par dzīvojamās platības maiņu un pieņemts lēmums piešķirt dzīvokli Nr.*
49,80 m² platībā daudzdzīvokļu mājā „Ilgas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, Rundāles novada Saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā’’ 4.5. punktu, kas
nosaka, ka papildus likuma „Par likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(turpmāk – likuma) 14. pantā minētajām personām pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu
personām (ģimenēm), kuras ir izteikušas vēlēšanos īrēt dzīvojamo telpu, Lidijas
Romanovas, 2019.gada 09.septembra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu
Rundāles novada domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 09.septembra sēdes protokolu
Nr.5, Rundāles novada dome nolemj:
1. izīrēt L.R., personas kods ***, dzīvojamo platību 49,80 m² daudzdzīvokļu mājā
„Ilgas” dzīvoklis Nr.*, Rundāles pagasts, Rundāles novads;
2. noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu no 2019. gada 01. oktobra līdz 2020. gada
30. septembrim.
3. noteikt, ka laika periodā no 2019. gada 01. oktobra līdz 2019. gada 31.
decembrim, īres maksa par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru
mēnesī ir EUR 0,567;
4. noteikt, ka laika periodā no 2020. gada 01. janvāra līdz 2020. gada 30.
septembrim, īres maksa par vienu kopējās dzīvojamās platības kvadrātmetru
mēnesī ir EUR 0,761.
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