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5. 

Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā  

un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām Variešu pagastā 
 

Ziņo K.Pabērzs. 

Jautājums izskatīts 08.06.2017. Apvienotajā Finanšu komitejas, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas,  Tautsaimniecības  un attīstības komitejas   sēdē.  

  

Krustpils novada pašvaldība ir saņēmusi no daudzdzīvokļu mājas  “Māja Nr. 4”  

2017.gada 29.maija dzīvokļu kopsapulces protokolu, kurā nolemts palielināt 

apsaimniekošanas maksu uz 0.25 EUR par 1 m
2
  ar 2017.gada 1.jūliju. 

 Augstāk minētās daudzdzīvokļu mājas īrniekiem, Krustpils novada pašvaldība 

ar 2016.gada 21.septembra domes lēmumu (protokols Nr,13, 11)  “Par īres maksas 

noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām 

telpām” apstiprināja īres maksu mēnesī “Mājai Nr.4” – 0.35 EUR par 1 m
2
 . 

 Ņemot vērā noslēgto Dzīvojamo telpu īres un komunālo  pakalpojumu līguma 

2.3.punkta kārtību,  īres maksas piemērošana iespējama ne ātrāk kā ar 2017.gada 

1.augustu. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties  uz likumu "Par dzīvojamo telpu 

īri" 5.panta otro daļu (paredz, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamās telpas īres līgumu, 

pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, slēdz valdītājs), 11.¹ panta pirmo daļu (paredz 

pašvaldību tiesības noteikt īres maksu), likuma "Par pašvaldībām"14.panta otrās daļas 

3.punktu (nosaka pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu), 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. 

apakšpunktu (pašvaldības domes kompetence izskatīt jautājumus par pašvaldības 

dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri vai nomu un daudzdzīvokļu māju kopsapulču 

protokolus, atklāti balsojot „par” –Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Juris 

Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis Pabērzs, Jānis Pastars, Mārtiņš Felss,  Oļģerts 

Stalidzāns, Pēteris Gravāns, Vladimirs Golubevs, Vija Stiebriņa, Mārtiņš Lazdāns (13 

balsis), „pret”-  nav, „atturas”- nav,  Krustpils novada dome nolemj: 

1. Variešu pagasta daudzdzīvokļu mājai: “Māja Nr. 4” atbilstoši šīs mājas 

kopsapulces protokolam, noteikt Krustpils novada pašvaldības īpašumā un 
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valdījumā esošajiem dzīvokļiem īres maksu ar 2017.gada 1.augustu  0,43 EUR 

par 1 m
2
 . 

2. Atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam,  atzīt par spēkā zaudējušu Krustpils 

novada pašvaldība ar 2016.gada 21.septembra domes lēmumu (protokols 

Nr.13, 11.p.)  “Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un 

valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”, tā pielikumu daļā par 

daudzdzīvokļu mājas “Māja Nr. 4” īres maksu eur/m
2
 mēnesī. 

3. Krustpils novada pašvaldības Variešu pagasta pārvaldes vadītājam nodrošināt, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iedzīvotāju brīdināšanu par īres maksas 

izmaiņām un tās iekasēšanu atbilstoši noslēgtajiem īres līgumiem un pārslēgt 

īres līgumus jaunā redakcijā. 

 

[..] 

 

Sēdes vadītājs                        (personiskais paraksts)                 K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs                (personiskais paraksts)                I.Randoha 
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      Krustpils novada pašvaldības 

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.                                                       I.Randoha 

2017.gada 15.jūnijā 

 


