ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.17.

2018.gada 26.jūlijs

LĒMUMS Nr.16.
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa piešķiršanu
dzīvoklim Nr._, Rīgas ielā 2, Baložos, Ķekavas novadā, un tā izīrēšanu A.J.
Izskatot A.J., personas kods _, iesniegumu (reģistrēts Ķekavas novada pašvaldībā 2018.gada
4.jūlijā ar Nr.1-6.1/18/3312) un Pļavniekkalna sākumskolas direktores A.B. iesniegumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts:
1. A.J. deklarētā dzīvesvieta no 2015.gada 3.novembra ir _, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.
2. A.J. strādā Pļavniekkalna sākumskolā par dabaszinību, sociālo zinību, latviešu valodas un
matemātikas, mājturības un tehnoloģijas un vizuālās mākslas skolotāju kopš 2012.gada
3.septembra.
3. Darba līgums ar A.J. noslēgts uz nenoteiktu laiku.
4. Pļavniekkalna sākumskolas direktore A.B. savā 2018.gada 10.jūlija iesniegumā lūdz rast
iespēju nodrošināt ar dzīvojamo platību A.J..
5. A.J. īpašumā vai kopīpašumā nav dzīvojamās telpas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā
6. Dzīvoklis Rīgas ielā 2-_, Baložos, Ķekavas novadā, pieder Ķekavas novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu;
- likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešo daļu, 21.1 pantu, 21.2 panta
pirmo un otro daļu, 21.3 panta pirmo daļu;
- Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.18/2016 „Kārtība,
kādā Ķekavas novadā tiek izīrētas dzīvojamās telpas kvalificētiem speciālistiem”, apstiprināti ar
Ķekavas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu Nr. 3.§ 8., protokols Nr.27,
2.1.apakšpunktu, 2., 4., 7. un 8.punktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu un veselības komitejas 2018.gada
18.jūlija sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Geduševa, Jerums, Keisters, Klūdziņš,
Līcis, Medne, Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu dzīvoklim Nr._, Rīgas ielā 2,
Baložos, Ķekavas novadā.
2. Izīrēt A.J., personas kods _, šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minēto dzīvokli uz laiku no
2018.gada 1.septembra līdz 2021.gada 30.augustam.

3. Uzdot SIA “Baložu komunālā saimniecība” noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar A.J., personas kods
_, par šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā minētā dzīvokļa izīrēšanu uz laiku no 2018.gada
1.septembra līdz 2021.gada 30.augustam.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas(c)punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu
juridisku pienākumu.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati ir
ierobežotas pieejamības informācija.

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.
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