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(prot.Nr.5., 27.p.)

Par dzīvojamās mājas “Druviņas” dzīvojamo telpu īres maksu noteikšanu.

Saskaņā ar Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumu (prot.Nr.9., 33.p.), sākot
ar 2011.gada 1.oktobri Rundāles novada dome ir pārņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Druviņas, Pilsrundālē, Rundāles novadā apsaimniekošanu, nosakot apsaimniekošanas maksu
0.29Ls/m2 mēnesī (veicot konvertāciju - 0,413EUR/ m2 mēnesī) laika posmam no 2011.gada
1.oktobra līdz 2015.gada 30.septembrim. Apsaimniekotāja noteiktajā maksā par mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir ietverts maksājums par ēkas jumta remonta darbiem, kas
sastāda paaugstināto apsaimniekošanas maksu 0,2988EUR/m2 mēnesī, laika periodam uz
pieciem gadiem.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Druviņas dzīvoklis Nr.4 pieder Rundāles novada domei un
tas tiek izīrēts. Saskaņā ar 2009.gada 10.februārī noslēgto dzīvokļa īres līgumu Nr.9/2009
dzīvoklim Nr.4, Druviņās, Pilsrundālē, Rundāles novadā ir noteikta īres maksa
0,1992EUR/m2 mēnesī.
Paaugstinātās apsaimniekošanas maksas (0,2988EUR/m2 mēnesī) un esošās īres maksas
(0,1992EUR/m2 mēnesī) summa sastāda 0,4980EUR/m2 mēnesī - noapaļojot 0.50EUR/m2
mēnesī.
Lai iekasētu apsaimniekotāja - Rundāles novada domes mājā ieguldītos līdzekļus dzīvojamās
ēkas Druviņas jumta remontam un segtu izdevumus par mājas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu, nepieciešams noteikt īres maksu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Druviņas,
Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā 0,50EUR/m2 mēnesī.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,
11.1 pantu un 13.panta otro daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt Rundāles novada pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Druviņas”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts,
Rundāles novads, dzīvojamo telpu īres maksa ir 0,50 EUR/m2 mēnesī;
2. noteikt, ka lēmums par īres maksas noteikšanu stājas spēkā ar 2015.gada
1.novembri;
3. uzdot Rundāles novada Komunālo pakalpojumu dienestam rakstiski informēt
dzīvojamās mājas „Druviņas” dzīvojamo telpu īrniekus par pieņemto lēmumu.
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