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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 12/2021.

2021.gada 22.septembris

LĒMUMS Nr. 11.
Par atteikumu iekļaut pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izskatot S.A., personas kods _, dzīvesvietas adrese: _, Baldone, Ķekavas novads, 2021.gada
30.augusta iesniegumu (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēts 2021.gada 2.septembrī ar kārtas Nr.16.1/21/4086), kurā viņa lūdz uzņemt rindā pašvaldības palīdzības reģistrā īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, sakarā ar nepietiekamu dzīvojamo platību, konstatēts:
1. Saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju, kopā ar iesniedzēju dzīvo 3 viņas nepilngadīgie
bērni.
2. Blakus dzīvoklī dzīvo iesniedzējas māte, kura ir I grupas invalīde un kurai nepieciešama
ikdienas aprūpe.
3. Pēc SIA „BŪKS” sniegtās informācijas, S.A. dzīvokļa īres maksas un komunālo pakalpojumu
parādsaistības uz 06.09.2021. sastāda EUR _.
4. Baldones novada pašvaldības 29.11.2016. Saistošo noteikumu Nr. 26 “Par Baldones novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.punkts nosaka, ka pašvaldība sniedz
palīdzību – īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu un iekļauj
5.reģistrā personas, kuras īrē pašvaldības dzīvokli palīdzības ietvaros un atbilst vienam no
šādiem nosacījumiem:
“18.1. personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu ar mazāku platību vai ar zemāku labiekārtojuma līmeni;
18.2. personas, kuras sava vai ar to kopā dzīvojoša ģimenes locekļa veselības stāvokļa dēļ vēlas
īrēt pašvaldības dzīvojamo telpu zemākos stāvos;
18.3. personas, kuras vēlas īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu ar lielāku platību, kuru apgādībā ir invaliditātes dēļ darbnespējīga persona
vai nepilngadīgs bērns ar invaliditāti un personas ir deklarētas pašvaldības vienistabas dzīvoklī
uz viena īres līguma pamata;
18.4. Speciālisti, kuri objektīvu apstākļu dēl vēlas īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu apmainīt
pret citu īrējamo dzīvojamo telpu.”
5. Pašvaldības rīcībā nav tādas informācijas par iesniedzējas vai viņas ģimenes locekļu (bērnu)
veselības stāvokli, kas uzliek par pienākumu nodrošināt ar īpašiem, dzīvošanai, pielāgotiem
apstākļiem, kā arī no Ķekavas novada pašvaldības Baldones Sociālā dienesta ir saņemta
informācija, ka S.A. nav piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas statuss.
6. Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka, uz doto brīdi, nepastāv tiesisks pamats S.A.
iekļaušanai Pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu;
- likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu;

-

Baldones novada pašvaldības 2016.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par Baldones
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 12.punktu, 18.punktu;
kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu komitejas 2021.gada 14.septembra sēdes
atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 18 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Dace Cīrule, Andris
Vītols, Arnolds Keisters, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts
Variks, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt iekļaut S.A., personas kods _, pašvaldības palīdzības 5.reģistrā dzīvokļa jautājuma
risināšanā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu, par ierobežotas pieejamības informāciju
uzskatāma informācija par fiziskas personas privāto dzīvi, līdz ar to, šajā lēmumā norādītie personas dati ir ierobežotas
pieejamības informācija.
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, ar ko ieceļ
Direktīvu 95/46EK, 6.panta pirmās daļas (c) punktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku
pienākumu.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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