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SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS 
„Ploce 23”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā

NOLIKUMS 

Izdots saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 
14., 15. pantu, 41.p. pirmās daļas 2.punktu, 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 4., 5., 6. un 9. pantu, 

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumu” 5.1. un 33.1.punktu 

I Vispārīgie jautājumi

Nolikums  par  sociālo  dzīvojamo  māju  „Ploce  23”,  Vērgales  pagastā,  Pāvilostas  novadā 
(turpmāk tekstā-MĀJA) nosaka tās tiesisko statusu Pāvilostas novadā, apsaimniekošanas un 
finansēšanas principus, to personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt dzīvojamo platību šajā ēkā. 

1.1. Sociālā dzīvojamā māja ir Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā esoša dzīvojamā 
māja,  kurā  dzīvokļus  izīrē  personām,  kas,  ievērojot  likuma  „Par  sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” nosacījumus, atzītas par tiesīgām īrēt 
dzīvojamo platību šajā ēkā. 

1.2. Sociālais dzīvoklis  ir pašvaldības īpašumā esošs dzīvoklis, kuru izīrē personai, kas, 
ievērojot  likuma „Par  sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, 
atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli. 

1.3. Trūcīga persona –  persona,  kura,  aizpildot  iztikas  līdzekļu  deklarāciju  Pāvilostas 
novada  Sociālais  dienestā  saņem  atzinumu  par  atbilstību  LR  Ministru  Kabineta 
noteiktajam trūcīgās personas statusam. 

1.4. Maznodrošināta  persona  –  persona,  kuras  ienākumi  un  materiālais  stāvoklis 
nepārsniedz  Pāvilostas  novada  domes  noteikto  līmeni,  kas  savukārt  nedrīkst  būt 
zemāks  par  trūcīgas  personas  ienākumu  un  materiālā  stāvokļa  līmeni,  kādu, 
pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, noteicis LR 
Ministru Kabinets. 

1.5. Sociāli mazaizsargātas personas ir: 
1.5.1. atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku; 
1.5.2. atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav apgādnieku

 
II Sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšana un dzīvojamās platības 

izīrēšanas kārtība 

2.1. MĀJAS  statusu  nosaka,  kā  arī  šo  statusu  atceļ  Pāvilostas  novada  dome, 
pieņemot par to lēmumu. 

2.2. MĀJAS dzīvokļi ir Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi, kuru 
pārraudzību un apsaimniekošanu īsteno SIA „Vērgales komunālā saimniecība”. 

2.3. MĀJAS  dzīvojamā  platība  tiek  izīrēta  Pāvilostas  novada  trūcīgajām, 
maznodrošinātajām vai sociāli mazaizsargātajām personām: 



2.3.1. vientuļiem pensionāriem,  kuri  ar  sev piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj 
segt izdevumus par dzīvokļa īri, apkuri un komunālajiem pakalpojumiem, (to 
apliecina, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju un saņemot sociālā darbinieka 
izvērtējumu un atzinumu), kuri deklarējuši dzīves vietu Pāvilostas novadā ne 
mazāk kā 2 gadus, kuri spēj paši sevi aprūpēt vai arī viņu aprūpi var nodrošināt 
ar aprūpes mājās pakalpojumu;

2.3.2. maznodrošinātiem,  vientuļajiem  invalīdiem,  kuriem  dažādu  kustību  un 
funkcionālo  traucējumu  dēļ  iepriekšējās  dzīves  vietas  apsaimniekošana  un 
kvalitatīva pašaprūpe nav iespējama un kuri Pāvilostas novada teritorijā dzīves 
vietu deklarējuši ne mazāk kā 2 gadus; 

2.3.3. bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti 
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc 
tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, 
audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības 
iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams 
likumā  noteiktajā  kārtībā  iemitināties  agrāk  aizņemtajā  dzīvojamā  telpā,  ja 
bērnu dzīvesvieta līdz viņu nodošanai ārpus ģimenes aprūpē bijusi Pāvilostas 
novadā.

2.3.4. daudzbērnu ģimenēm, kuras ar sev piederošiem finanšu līdzekļiem nespēj segt 
izdevumus  par  dzīvokļa  īri,  apkuri  un  komunālajiem  pakalpojumiem,  (to 
apliecina, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju un saņemot sociālā darbinieka 
izvērtējumu un atzinumu), kuri deklarējuši dzīves vietu Pāvilostas novadā ne 
mazāk kā 2 gadus;

2.4. Persona, kura pretendē uz dzīvojamās platības īri MĀJĀ, iesniedz pašvaldībai 
sekojošus dokumentus: 
2.4.1. iesniegumu par dzīvojamās platības īrēšanu MĀJĀ. 
2.4.2. medicīniskā izziņu( veidlapa Nr. 027/u) par veselības stāvokli, 
2.4.3. invalīdi - invaliditātes apliecību, 

2.5. Ikviena persona, kura pretendē uz dzīvojamo platību MĀJĀ, sociālā dienestā 
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju. 

2.6. MĀJAS dzīvokļi netiek nodoti privatizācijai un dzīvokļu maiņai. 
2.7. Iespēja  īrēt  dzīvojamo  platību  MĀJĀ  ir  arī  Pāvilostas  novada  privatizēto 

dzīvokļu vai privātmāju īpašniekiem, ja tiek noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar 
pašvaldību. 

2.8. Lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu personai MĀJĀ pieņem Dome. 
2.9. MĀJĀ dzīvojamā platība netiek piešķirta personām, kurām pieder nekustamais 

īpašums,  izņemot  gadījumus,  ja  tiek  slēgts  dāvinājuma  līgums  par  šī  īpašuma 
nodošanu pašvaldībai. 

2.10. Īres līgums MĀJĀ tiek slēgts: 
2.10.1. ar īrniekiem – pensionāriem – uz nenoteiktu laiku, 
2.10.2. ar īrniekiem pirmspensijas vecumā – īres līgums uz 2 gadiem, 

2.11. Ja  kāds  no  īrniekiem  tiek  atzīts  par  trūcīgu,  īres  līgums  tiek  slēgts  uz  12 
mēnešiem, nosakot dzīvojamai platībai  sociālā dzīvokļa statusu.  To atjauno, ja pēc 
līguma termiņa izbeigšanās īrnieks nav zaudējis tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

2.12. Sociālā dzīvokļa līgumam beidzoties, īrnieks saglabā īres tiesības MĀJĀ, bet 
par  dzīvojamo  platību  norēķinās  atbilstoši  punktā  4.1.1.,  4.1.2.,  4.1.3.  minētajā 
apmērā. 



III Maksa par sociālā dzīvokļa īri, komunālajiem pakalpojumiem

3. MĀJAS  sociālo  dzīvokļu  īres  un  komunālo  pakalpojumu  patēriņa  maksu  nosaka 
Pāvilostas novada dome. 
3.1. MĀJAS sociālo  dzīvokļu īres,  komunālo  pakalpojumu patēriņa  maksas  tiek 

segtas šādi: 
3.1.1. 1/3 no maksājumiem sedz sociālā dzīvokļa īrnieks, 
3.1.2. 2/3 no maksājumiem sedz sociālais dienests no tai piešķirtā budžeta. 

3.2. Īres, komunālo pakalpojumu  patēriņa maksas tiek noteiktas šādi: 
3.2.1. trūcīgajām personām  – tiek piemēroti  maksas  apmēri,  kādi  attiecināmi  uz 

sociālā dzīvokļa īrniekiem. Persona sedz 1/3 daļu no visu maksājumu  dzīvokļa 
summas.

3.2.2. maznodrošinātām  personām  –  īres  maksa  tiek  segta  50  %  apmērā  no 
aprēķinātās summas, bet komunālos maksājumus sedz īrnieks 100% apmērā. 

3.2.3. pārējie  MĀJAS  iemītnieki,  ar  kuriem  iepriekš  noslēgts  īres  līgums  uz 
nenoteiktu laiku un kuri, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, netiek atzīti par 
trūcīgiem vai  maznodrošinātiem,  sedz  īres,  komunālo  pakalpojumu   maksu 
pilnā apmērā.

3.3. Mājas iemītnieki nevar pretendēt uz dzīvokļa pabalstu. 

IV Īrnieka pienākumi un tiesības 

4.1. MĀJAS dzīvokļu īrnieku pienākumi ir šādi: 
4.1.1. īres līgumā noteiktajos termiņos maksāt īres maksu, maksu par komunālajiem 

pakalpojumiem, kā arī ievērot citus MĀJAS dzīvokļa īres līguma noteikumus; 
4.1.2. regulāri,  ik  pēc  12  mēnešiem  iesniegt  pašvaldībā  nolikumā  paredzētos 

dokumentus, kas apliecina personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli; 
4.1.3. MĀJAS  dzīvokļu  īrnieku  tiesības,  kā  arī  izīrētāju  tiesības  un  pienākumus 

nosaka sociālo dzīvojamo telpu īres līgums. 
4.2. Dzīvokļu  lietošanas  kārtību  MĀJĀ nosaka  īres  līgums  un MĀJAS iekšējie 

kārtības noteikumi. 
4.3. Tiesības dzīvot MĀJĀ ir tikai pēc īres līguma noslēgšanas. 
4.4. Par  apzinātu  informācijas  slēpšanu,  izvērtējot  personas  atbilstību  saņemt 

atvieglojumus maksājumiem MĀJAS īrētajā dzīvojamā platībā, persona tiek brīdināta 
par īres līguma laušanu un dzīvokļa atbrīvošanu, neierādot jaunu dzīvojamo platību. 

V Noslēguma jautājumi

Šis nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri

Priekšsēdētājs U. Kristapsons
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