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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 11/2021

2021.gada 8.septembris

LĒMUMS Nr.3
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas-dzīvokļa īres līguma pagarināšanu A.G.
Izskatot A.G., personas kods _, 2021.gada 12.augusta iesniegumu (reģistrēts ar Nr.16.1/21/3662) par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, konstatēts:
1. SIA “Baložu komunālā saimniecība” un A.G. ir noslēgušas speciālistam izīrējamās telpas dzīvokļa īres līgumu Nr.Rigas-2-_/2018 par dzīvokļa Nr _, Rīgas ielā 2, Baložos, Ķekavas
novadā, īri līdz 2021.gada 30.augustam.
2. A.G. turpina strādāt Ķekavas novada pašvaldības Baložu vidusskolā par sākumskolas
skolotāju.
3. Īrniecei A.G. par dzīvokļa Nr._, Rīgas ielā 2, Baložos, Ķekavas novadā, lietošanu nav īres
maksas un komunālo maksājumu parāda.
Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu;
- Dzīvojamo telpu īres likuma 32.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”
5. un 8.punktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu komitejas 2021.gada 24.augusta
sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 17 balsīm ,,Par”- (Edgars Brigmanis, Andris Ceļmalnieks, Dace Cīrule, Agnese Geduševa,
Rihards Gorkšs, Juris Jerums, Inese Jēkabsone, Arnolds Keisters, Kristīne Legzdiņa, Gatis
Līcis, Voldemārs Pozņaks, Indra Priede, Karina Putniņa, Ineta Romanovska, Valts Variks,
Aigars Vītols, Andris Vītols), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt A.G., personas kods _, dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr._ Rīgas ielā 2, Baložos,
Ķekavas novadā, īres līgumu līdz 2024.gada 30.septembrim.
2. Uzdot SIA “Baložu komunālā saimniecība” noslēgt vienošanos ar A.G. par speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu līdz 2024.gada 30.septembrim.
3. Noteikt, ka speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līgums tiek slēgts uz darba
attiecību pastāvēšanas laiku starp Ķekavas novada pašvaldības Baložu vidusskolu un A.G..
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.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

A.Geduševa

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