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          (protokols Nr.18, 1.§) 
 
Par statusa noteikšanu dz īvojam ām telp ām 
 
1. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpām 

Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
4.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ attiecīgās 
pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, 5.pantu, kas nosaka personas (ģimenes), kurām ir 
tiesības īrēt sociālos dzīvokļus, 10.pantu, kas nosaka sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību, 11.pantu, 
kas nosaka sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) 29.12.2011. saistošo noteikumu Nr.121 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā Valmieras pilsētā” (apstiprināti ar Pašvaldības domes 29.12.2011. lēmumu Nr.432 
(protokols Nr.17, 22) III1.daļā “Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība” 
noteikto, kā arī: 

1.1. /Vārds Uzvārds/ 01.12.2021. iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada pašvaldībā 
02.12.2021. ar Nr.4.1.8.3/21/1884) par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, sociālā 
dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējai 
noteikts trūcīgās mājsaimniecības statuss (Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes 
Sociālās palīdzības nodaļas 01.08.2021. izziņa Nr.SLP/2.4/21/176 par atbilstību trūcīgās 
mājsaimniecības statusam),  un Dzīvokļu komisijas 16.12.2021. atzinumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
ar 01.12.2021. noteikt dzīvojamai telpai Stacijas ielā 26-502, Valmierā, Valmieras 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu.  
 

1.2. /Vārds Uzvārds/ 01.12.2021. iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada pašvaldībā 
02.12.2021. ar Nr.4.1.8.3/21/1881) par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, sociālā 
dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējai 
noteikta III grupas invaliditāte, un Dzīvokļu komisijas 16.12.2021. atzinumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
ar 01.12.2021. noteikt dzīvojamai telpai Stacijas ielā 26-437/438, Valmierā, 

Valmieras novadā, sociālā dzīvokļa statusu.  
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1.3. /Vārds Uzvārds/ 08.12.2021. iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada pašvaldībā 
08.12.2021. ar Nr.4.1.8.3/21/2053) par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, sociālā 
dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējai 
noteikta III grupas invaliditāte, un Dzīvokļu komisijas 16.12.2021. atzinumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
ar 01.12.2021. noteikt dzīvojamai telpai Stacijas ielā 26-232/233, Valmierā, 

Valmieras novadā, sociālā dzīvokļa statusu.  
 

1.4. /Vārds Uzvārds/ 02.11.2021. iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada pašvaldībā 
02.11.2021. ar Nr.4.1.8.3/21/958) par dzīvojamās telpas piešķiršanu, sociālā dzīvokļa īres 
līguma noslēgšanu, pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējai noteikts trūcīgās 
mājsaimniecības statuss (Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Sociālo lietu 
pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas 02.12.2021. izziņa Nr.2.4/21/379 par atbilstību 
trūcīgās mājsaimniecības statusam),  un Dzīvokļu komisijas 16.12.2021. atzinumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
ar 20.12.2021. noteikt dzīvojamai telpai Purva ielā 13-211, Valmierā, Valmieras 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu.  
 

1.5. /Vārds Uzvārds/ 09.12.2021. iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada pašvaldībā 
09.12.2021. ar Nr.4.1.8.3/21/2088) par dzīvojamās telpas piešķiršanu, sociālā dzīvokļa īres 
līguma noslēgšanu, pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējam noteikta II grupas 
invaliditāte, un Dzīvokļu komisijas 16.12.2021. atzinumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
ar 17.12.2021. noteikt dzīvojamai telpai Stacijas ielā 26-322, Valmierā, Valmieras 

novadā, sociālā dzīvokļa statusu.  
 

1.6. /Vārds Uzvārds/ 09.12.2021. iesniegumu (reģistrēts Valmieras novada pašvaldībā 
10.12.2021. ar Nr.4.1.8.3/21/2116) par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, sociālā 
dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pievienotajiem dokumentiem, faktu, ka iesniedzējas 
dēlam noteikta invaliditāte, un Dzīvokļu komisijas 16.12.2021. atzinumu, 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 

ar 01.12.2021. noteikt dzīvojamai telpai Purva ielā 13-411, Valmierā, Valmieras 
novadā, sociālā dzīvokļa statusu.  
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2. Par sociālā dzīvokļa statusa izbeigšanu dzīvojamai telpai 
Pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
4.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ 
attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, 
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, 
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, 
R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, 
J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
 ar 01.12.2021. izbeigt sociālā dzīvokļa statusu dzīvojamai telpai Stacijas ielā 

22-30A, Valmierā, Valmieras novadā. 
 

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 

 
 


