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LĒMUMS Nr.151
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vilhelmīnei VAIVADEI,
Spīdolas iela 5-51, Aizkraukle, Aizkraukles novads
Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts Vilhelmīnes VAIVADES 15.06.2021. iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.1.3-3/1/21/145) par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2021.gada 17.novembra Nolikuma Nr.2021/41
“Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas nolikums” 4.punktu, Aizkraukles novada domes
Dzīvokļu komisija, izskatījusi Vilhelmīnes VAIVADES, personas kods 080143-11229, dzīvo
Vidiņos, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, iesniegumu, konstatē:
pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr.45
(protokols Nr.7., 11.p.). Vilhelmīne VAIVADE ir reģistrēta Aizkraukles novada pašvaldības
reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā vispārējā kārtībā.
Ar Labklājības ministrijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas lēmumu
Vilhelmīnei VAIVADEI ir noteikta otrās grupas invaliditāte ar kustību funkcionalitātes
traucējumiem. Aizkraukles novada Sociālais dienests ir noteicis maznodrošinātas personas statusu.
Vilhelmīne VAIVADE 17.12.2021. apskatīja piedāvāto pašvaldības dzīvokli Spīdolas
ielā 5- 51, Aizkrauklē, un piekrita tā īrei.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta devīto daļu un Aizkraukles novada
domes 17.11.2021. saistošo noteikumu Nr.2021/19 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Aizkraukles novadā” 3.1.punktu un 8.3.punktu, Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas
21.12.2021. lēmumu Nr.277 un Aizkraukles novada domes Sociālo jautājumu komitejas 10.03.2022.
atzinumu, atklāti balsojot: ar 13 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Uldis
DZĒRVE, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars MIEZĪTIS, Anita
OSTROVSKA, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Evija
VECTIRĀNE), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, Arvis UPĪTS balsojumā nepiedalās, Aizkraukles
novada dome NOLEMJ:
1.

Izīrēt Vilhelmīnei VAIVADEI, personas kods 080143-11229, dzīvojamo telpu Spīdolas
ielā 5-51, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, platība 30,0 m2, ģimenes sastāvs – viena persona.

2.

Uzdot Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājai Guntai BAIBAI
sagatavot dzīvojamās telpas Spīdolas ielā 5-51, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, īres līgumu
noslēgšanai ar Vilhelmīni VAIVADI ar īres līguma termiņu līdz 28.02.2023.

3.

Vilhelmīnei VAIVADEI līdz 2022.gada 30.aprīlim:
3.1.

noslēgt īres līgumu par dzīvojamās telpas Spīdolas ielā 5-51, Aizkrauklē,
Aizkraukles novadā, īri;

3.2.

deklarēt šajā adresē savu dzīvesvietas ziņu.

Ja minētajā termiņā netiks izpildīti šie nosacījumi, lēmums zaudē spēku.
4.

Lēmumu Vilhelmīnei VAIVADEI nosūtīt uz adresi: Vidiņi, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles
novads, LV-5101.

5.

Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas
likuma 8.panta otro daļu stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu

kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē
reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.
6.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvajā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīves
vietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona – pēc juridiskās
adreses).
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