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L Ē M U M S  

Valmierā 
 
2022.gada 24.augustā Nr.513 
 (protokols Nr.16, 25.§) 

 
Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā 
"Atbalsta pasākumu sniegšana 
bezpajumtniekiem"  
 

Ņemot vērā Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 
28.jūlija lēmumu Nr.475 (protokols Nr.14, 23.§) “Par dalību izmēģinājumprojektā “Atbalsta 
pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem””, ar ko nolemts apstiprināt Pašvaldības dalību Eiropas 
Savienības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 
9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projekta “Dažādību 
veicināšana” (Nr.9.1.4.4./16/I/001) ietvaros īstenotajā izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu 
sniegšana bezpajumtniekiem” (turpmāk – Projekts), starp Pašvaldību un Sabiedrības integrācijas 
fondu 2022.gada 10.augustā noslēgts sadarbības līgums par dalību izmēģinājumprojektā 
Nr.9.63.2/22/1 (turpmāk – Sadarbības līgums). 

Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība”” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem 
pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana 
(diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteiktumi Nr.102) noteikta 
kārtība, kādā īstenojams Projekts, savukārt Sadarbības līgums nosaka Pašvaldībai pienākumu 
nodrošināt mājokļa pieejamību Projektā iesaistītajām personām (turpmāk – Personas). Tādējādi 
Pašvaldībai izlemjams jautājums par dzīvojamās telpas pieejamības nodrošināšanu Projektā 
iesaistītajām Personām no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.augustam. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.102 18.2.5.apakšpunktu un Sadarbības līgumā noteikto, 
Pašvaldība saņems 3000 eur1 kompensāciju par katru Projektā iesaistīto Personu. Minētā 
kompensācija izmantojuma atbilstoši anotācijā2 noteiktajam, proti, mājokļa labiekārtošanai, ar 
mājokļa lietošanu saistīto izdevumu un citu ar mājokļa nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai. 

Pašvaldības īpašumā ir brīvas dzīvojamās telpas – dzīvokļi, kuri šobrīd netiek izmantoti 
palīdzības sniegšanai personām dzīvokļa jautājuma risināšanā un kurus finanšu līdzekļu 
lietderīgas izmantošanas nolūkā būtu iespējams izmantot dzīvojamās telpas pieejamības 
nodrošināšanai Projektā iesaistītajām Personām. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, tai skaitā arī par nekustamā un kustamā 
īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).  

 
1 Kompensāciju iespējams saņemt pilnā apmērā, ja mājoklis mērķa grupas personai nodrošināts ne mazāk 
kā 6 mēnešus 
2 Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos” Nr.102 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem 
pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību veicināšana 
(diskriminācijas novēršana)” īstenošanas noteikumi””.  
Pieejams: https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f1b0d04-7b55-4047-8a0d-b5fe6fb1390e 

https://dvs-valmiera.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1290114
https://dvs-valmiera.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1290114
https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/2f1b0d04-7b55-4047-8a0d-b5fe6fb1390e


Ievērojot minēto, Pašvaldība saskata nepieciešamību no kopējā dzīvojamā fonda nodalīt 
konkrētu skaitu dzīvojamo telpu izmitināšanas nodrošināšanai Projektā iesaistītajām Personām. 
Šāda dzīvojamā fonda nodalīšana nerada būtisku ietekmi uz Pašvaldības iespējām sniegt 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo Pašvaldībai dzīvokļu palīdzības reģistrā nav reģistrētu 
personu, kā arī Pašvaldībai paliek pietiekošs skaits brīvo dzīvojamo telpu, lai sniegtu palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, ievērojot likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
nosacījumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un b) 
apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 42.panta pirmo daļu un Sociālo un veselības lietu 
un Finanšu komiteju 18.08.2022. atzinumiem,  

 

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, 
Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms 
Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

 
1. noteikt, ka Pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas – dzīvokļi (1.pielikums), ir 

izmantojami Projektā iesaistītajām Personām; 
2. pēc Projektā iesaistītās personas iesnieguma saņemšanas: 

2.1. lēmuma 1.punktā noteiktā dzīvojamā telpa tiek nodota un pieņemta, parakstot līgumu par 
izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu un dzīvojamās telpas nodošanas un 
pieņemšanas aktu; 

2.2. līgumu par izmitināšanas pakalpojuma nodrošināšanu slēdz uz termiņu no 2022.gada 
1.septembra līdz 2023.gada 30.augustam; 

3. maksa par izmitināšanas pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši 2.pielikumam, papildus maksājot 
nekustamā īpašuma nodokli;  

4. Pašvaldība lēmuma 3.punktā noteikto izmitināšanas maksu no 2022.gada 1.septembra līdz 
2023.gada 30.augustam sedz 100%; 

5. pilnvarot Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” vadītāju Pašvaldības 
vārdā parakstīt līgumus, vienošanās un citus dokumentus saistībā ar lēmuma 1.punktā 
noteikto Pašvaldības dzīvojamo telpu nodošanu Personām, atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

6. kontroli par lēmuma izpildi veikt Pašvaldības iestādei “Valmieras novada Sociālo lietu 
pārvalde”; 

7. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā. 
 
Pielikumā: 1. Dzīvojamās telpas saraksts uz 1 lappuses; 
                   2.  Kalkulācija norēķiniem uz 2 lappuses. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


