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Jūrmalā 

 

 Nr.  

 

Vārds, Uzvārds 

Adrese 

 

ATGĀDINĀJUMS 

par sociālās dzīvojamās telpas  

īres līguma termiņa beigām 

 

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome) atgādina, ka __.gada __.________ beigsies starp 

Nosaukums kā izīrētāju un Jums – Vārds, Uzvārds, kā īrnieku __.gada __._______ noslēgtā 

Sociālās dzīvojamās telpas īres līguma Nr.________ (turpmāk – Līgums) par sociālās dzīvojamās 

telpas Adrese īri termiņš. 

Saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

11.panta otro daļu sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēdz uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem 

mēnešiem, un to atjauno, ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrnieks un viņa ģimenes locekļi nav 

zaudējuši tiesības īrēt sociālo dzīvokli.  

Atbilstoši minētā likuma 9.panta otrajai daļai Jums ir pienākums informēt Jūrmalas 

pilsētas pašvaldību par materiālo un sociālo apstākļu izmaiņām, kuru dēļ Jūs vairs neatbilstat to 

personu kategorijai, kurai ir tiesības īrēt pašvaldības sociālo dzīvojamo telpu.  

Ievērojot iepriekš minēto, dome aicina Jūs iesniegt iesniegumu par Līguma termiņa 

atjaunošanu un izziņas no dzīvojamās mājas Adrese apsaimniekotāja Nosaukums un 

siltumenerģijas pakalpojuma sniedzēja Nosaukums par īres un saņemto pakalpojumu 

maksājumu parādu neesamību. Iesniegums iesniedzams vismaz 14 dienas pirms Līguma 

izbeigšanās termiņa, savukārt izziņām jāatspoguļo periods par pēdējo pilno mēnesi pirms Līguma 

termiņa beigām.  

Ja Jums ir zudusi nepieciešamība īrēt sociālo dzīvojamo telpu, saskaņā ar Līguma 

___. apakšpunktu Jums ir pienākums līdz __.gada __._____ atbrīvot un nodot sociālo dzīvojamo 

telpu Adrese un tās atslēgas ar nodošanas-pieņemšanas aktu dzīvojamās mājas pārvaldniekam 

(Adrese, tālrunis ________) vai domei (domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļā Dubultu 

prospektā 1, Jūrmalā, tālrunis _______). 

Norādām, ka šajā atgādinājumā Jums noteiktie pienākumi, ievērojot termiņus, ir 

jāveic ikreiz, ja vēlaties un Jums ir tiesības atjaunot pašvaldības sociālās dzīvojamās telpas 

īres līguma termiņu!  

 

 

 

 



Informāciju Jūs varat saņemt domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļā Dubultu 

prospektā 1, Jūrmalā, iedzīvotāju pieņemšanas laikā: pirmdienās plkst.15.00-18.00 un piektdienās 

plkst.9.00-12.00, tālrunis _________, vai Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 

110, Jūrmalā, pieņemšanas laikā: pirmdienās plkst.15.00-18.00. 

 

 

Izpilddirektors                                        (paraksts*)                                                Vārds, Uzvārds 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 


