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Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpām
1. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai
Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ
attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, 5.pantu, kas nosaka personas (ģimenes),
kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus, 10.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību,
11.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, Valmieras pilsētas pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) 29.12.2011. saistošo noteikumu Nr.121 “Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Valmieras pilsētā” III1.daļā “Sociālā dzīvokļa vai sociālās
dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība” noteikto, kā arī:
/Vārds, Uzvārds/ 24.09.2020. iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā 24.09.2020. ar
Nr.2.1.7.2/20/285) par dzīvojamās telpas piešķiršanu sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu,
pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējai noteikta II invaliditātes grupa, un Dzīvokļu
komisijas 22.10.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
ar 15.11.2020. noteikt dzīvojamai telpai /adrese/, Valmierā, sociālā dzīvokļa statusu.
2. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 211.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldības
dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt:
1) pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas u.c.)
nodarbinātam kvalificētam speciālistam; 2) speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams
kvalificētu speciālistu nodrošinājums, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
29.12.2011. saistošo noteikumu Nr.121 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Valmieras pilsētā” 13.1 punktu,
Pašvaldības dome, balsojot PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
ar 15.11.2020. noteikt dzīvojamai telpai /adrese/, Valmierā, speciālistam izīrējamas
dzīvojamās telpas statusu.
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