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Nr.78

Par Cēsu novada domes 2018. gada 8. marta lēmuma Nr. 68 “Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas
telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības
dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), savukārt, šī paša likuma 21.1 panta pirmā
daļa nosaka, 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 pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu
jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums.
Ar Cēsu novada domes 2018. gada 8. marta lēmumu Nr.68 dzīvojamai telpai Lapsu ielā 28-18, Cēsīs,
Cēsu novadā, tika noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss. Lēmums pieņemts ņemot vērā
dzīvojamo telpu piedāvājumu tirgū Cēsu novada administratīvajā teritorijā, speciālistu kapacitāti atrast
piemēroto dzīvojamo telpu, jo dzīvojamo telpu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, un nepieciešamību
radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai darba tirgū grūti piesaistāmajiem kvalificētiem
speciālistiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ievērojot, ka
dzīvojamā telpa Lapsu ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā, šobrīd nav izīrēta nevienam speciālistam un lai
nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kā arī, lai
nodrošinātu objektīvu un sabalansētu palīdzības sniegšanu ar citiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” minētajiem palīdzības veidiem, secināms, ka dzīvojamā telpa Lapsu ielā 28-18,
Cēsīs, Cēsu novadā, būtu izmantojama palīdzības sniegšanai sociālām personu kategorijām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 14. panta otrās daļas
3. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 pantu, 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 13 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis
Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , 1 - pret (Elīna Stapulone), 2 atturas (Andris Mihaļovs, Ella Frīdvalde-Andersone), nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2018. gada 8. marta lēmumu Nr. 68 “Par speciālistam
izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Lapsu
ielā 28-18, Cēsīs, Cēsu novadā”.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs:

J.Rozenbergs
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