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Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa 
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Caunas ielā 7A-15, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas
9.  punktu  par  pašvaldības  autonomo  funkciju  “palīdzības  sniegšana  iedzīvotājiem  dzīvokļu
jautājumu risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu,
kas  noteic,  ka  viens  no  palīdzības  sniegšanas  iedzīvotājiem  dzīvokļa  jautājumu  risināšanā
veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to,
ka  pašvaldības  dome  ar  atsevišķu  lēmumu  ir  tiesīga  pašvaldībai  piederošai  vai  tās  nomātai
neizīrētai dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.¹
panta  pirmo  daļu  par  to,  ka  pašvaldībai  piederošu  vai  tās  nomātu  dzīvojamo  telpu,  kurai
pašvaldība  dome  noteikusi  speciālistam  izīrējamas  dzīvojamās  telpas  statusu,  pašvaldība  ir
tiesīga  izīrēt  pašvaldības  attīstības  programmā  ietvertā  attīstāmajā  nozarē  (rīcības  virzieni,
jomas,  u.c.)  nodarbinātam  kvalificētam  speciālistam  un  speciālistam,  kas  veic  ar  valsts  vai
pašvaldības  funkciju  nodrošināšanu  saistītu  pārvaldes  uzdevumu  jomā,  kurā  konstatēts
nepietiekams  kvalificētu  speciālistu  nodrošinājums,  ievērojot  Cēsu  novada  domes  02.12.2021.
saistošo  noteikumu  Nr.  14  “Par  palīdzību  dzīvokļa  jautājumu  risināšanā”  8.4.  apakšpunktu
(4.palīdzības  reģistrs,  kurā  tiek  reģistrētas  personas  -  speciālisti  nodrošināšanai  ar  dzīvojamo
telpu)  un  lai  nodrošinātu  palīdzību  dzīvokļa  jautājumu  risināšanā  valsts  vai  pašvaldības
autonomo  funkciju  vai  Cēsu  novada  attīstībai  nepieciešamajiem  speciālistiem,  izīrējot  viņiem
pašvaldības  dzīvojamās  telpas,  saskaņā  ar  Cēsu  novada  domes  Sociālo  un  veselības  jautājumu
komitejas  10.02.2022.atzinumu  (protokols  Nr.2)  un  Finanšu  komitejas  17.02.2022.  atzinumu
(protokols Nr.3), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe,
Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , 2 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone), 2 - atturas
(Ella Frīdvalde-Andersone, Jānis Kārkliņš), nolemj: 

1. Noteikt  pašvaldībai  piederošajai  neizīrētajai  dzīvojamai  telpai  Caunas  ielā  7A-15,
Cēsīs, Cēsu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. 

2. Lēmuma izpildes kontroli  uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei.

          Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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