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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 11.
2018.gada 18.janvāris

protokols Nr. 1.

LĒMUMS Nr. 12.
Par ¼ daļas no sociālās dzīvojamās telpas-dzīvokļa izīrēšanu V.C.
Izskatot V.C., personas kods _, deklarētā dzīvesvieta _, Baloži, Ķekavas novads, 2017.gada
8.decembra un 2017.gada 22.decembra iesniegumus (reģistrēti ar kārtas Nr.1-6/17/6364 un 16/17/6439), kurā viņš lūdz piešķirt dzīvojamo platību, konstatēts:
1. V.C. dzīvesvieta no 1994.gada 8.decembra ir _, Baloži, Ķekavas novads.
2. V.C., atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” 2017.gada 6.decembra
Izziņai Nr.6-6/79, ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss līdz 2018.gada 28.februārim.
3. Pamatojoties uz 2017.gada 12.oktobra Rīgas rajona tiesas spriedumu Nr.C33632416.1.S, V.C.
tiek izlikts no dzīvokļa īpašuma Nr._, Rīgas iela 2, Baložos, Ķekavas novadā. Ar 2017.gada
27.decembra zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Keršteines Paziņojumu par pienākumu izpildīt
nolēmumu ir uzdots atbrīvot nekustamo īpašumu Rīgas ielā 2-_, Baložos, Ķekavas novadā, līdz
2018.gada 18.janvārim.
4. V.C. nav nodrošināts ar dzīvojamo platību.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu;
- likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un
22.pantu;
- likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.pantu,
- Ķekavas novada pašvaldības nolikuma „Par sociālās dzīvojamās telpas tiesiskā statusa
noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres tiesiskajām attiecībām”, apstiprināts ar Ķekavas
novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr. 6.§ 6.1., protokols Nr.11, 14. un 16.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 9.janvāra
sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 14 balsīm „Par” (Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš, Līcis,
Medne, Nitišs, Pozņaks, Priede, Variks, Vītols, Žilko),
„Pret” – 2 (Adats, Prokopenko), „Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Izīrēt V.C., personas kods _, ¼ daļu sociālās dzīvojamās telpas Nr._, Gaismas ielā 19 k-9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, uz laiku līdz 2018.gada 28.februārim.
2. Uzdot SIA „Ķekavas nami” noslēgt īres līgumu ar V.C. par šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā
minētā dzīvojamās telpas - dzīvokļa izīrēšanu uz laiku līdz 2018.gada 28.februārim.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie
personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida administratīvo
aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

2

