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Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Kancelejas vadītāja  Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, Kārlis 

Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns Vija Stiebriņa, Vladimirs 

Golubevs 

 

Pašvaldības darbinieki:  

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Lapiņa,  juriste Ilze Stupāne, Komunālās un saimniecības 

nodaļas vadītājs Andris Rutko.  

 

 

Sēdē nepiedalās deputāti -  Dace Broka un Oļģerts Stalidzāns attaisnotu iemeslu dēļ.  

 

 

Darba kārtība: 

1. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām 

dzīvojamām telpām 

 

 

1. 

Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām 

dzīvojamām telpām 
 

Ziņo A.Rutko. 

 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā dzīvojamā fonda pienācīgu uzturēšanu 

un novērstu tā tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī, lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina 

metodiku dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām Krustpils novadā, tiek noteikta 

īres maksa dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām to īri regulējošos normatīvajos 
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aktos paredzētajā kārtībā. 

Īres maksu dzīvojamām telpām, atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.¹ pants paredz, ka 

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās 

pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā. Dzīvojamās telpas īres maksu, kā redzams 

no šā likuma 11. panta otrās daļas, veido:  

1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās 

telpas platībai; 

2) īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu. Neprivatizēto dzīvokļu 

pašvaldības izdevumu kompensācija par dzīvojamās platības uzturēšanu (remontiem). 

Minētā panta trešā daļa nosaka, no kā sastāv apsaimniekošanas izdevumi. Šajos izdevumos ietilpst arī 

dzīvojamās mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas. 

Apsaimniekošanas maksa ir noteikta mājas ikgadējā budžetā, kuru akceptē dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulce, vai arī tā stājas spēkā bez dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma saskaņā ar MK 

noteikumiem. 

Saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11. panta otrajai daļai 2. punktu papildus, ko īrnieks 

maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, atbilstoši dzīvojamo telpu labiekārtošanas līmenim, Krustpils 

novadā rēķinā par īri līdz šim nav tikusi iekļauta apsaimniekošanas izdevumu daļa. 

Ņemot vērā  iepriekš minēto un izvērtējot esošo situāciju, lūdzam pievērst uzmanību sekojošajam: 

1. Rēķinā tiks uzrādīta īres maksa (īre plus apsaimniekošana), kas nemainīs kopējo piestādāmo 

īrniekam summu (bija dalīta īres un apsaimniekošanas maksa);  

2. Īrniekam netiek mainīta īres maksas summa, bet apstiprināta piemērojamā metodika atbilstoši 

likumdošanai, pārapstiprināta gan īres maksas noteikšanas kārtība, gan rēķina izrakstīšana.    

3. Jau noslēgtajos dzīvojamo telpu īres līgumos starp Krustpils novada pašvaldību un īrnieku ir  

noteikts, ka īres maksa tiek noteikta ar Krustpils novada pašvaldības lēmumu. 

 

 

Jautā M.Kalniņš, atbild A.Rutko. Izsakās K.Pabērzs, A.Rutko, V.Stiebriņa. 

V.Stiebriņa ierosina precizēt lēmuma projekta 9.punktu, liekot aiz vārda “pašvaldība” punktu. Izsakās 

P.Gravāns, K.Pabērzs, J.Pastars, A.Rutko. M.Kalniņš atbalsta V.Stiebriņas priekšlikumu. 

Izsakās P.Gravāns. Jautā M.Kalniņš, atbild I.Stupāne. Paskaidro A.Rutko. Jautā V.Stiebriņa, atbild 

A.Rutko. Izsakās Dz.Skalbe, J.Pastars. Paskaidro I.Stupāne, A.Rutko. 

Izsakās K.Pabērzs, M.Kalniņš, V.Stiebriņa, P.Gravāns, A.Rutko, D.Vītola. Informē I.Stupāne.  

Izsakās D.Vītola. Jautā K.Pabērzs, atbild I.Stupāne. Izsakās M.Lazdāns, D.Vītola, K.Pabērzs. 

 

 

Lai novērstu  konstatētās nepilnības, ņemot vērā iepriekš minētos argumentus un pamatojoties  

uz likuma "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) atklāti balsojot 

„par” - Dace Vītola, Dzintars Skalbe, Inese Jaksone, Jānis Pastars, Juris Puriškevičs, Gundars Kalve, 

Kārlis Pabērzs,  Mārtiņš Felss, Mārtiņš Kalniņš, Mārtiņš Lazdāns, Pēteris Gravāns Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (13 balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Noteikt Krustpils novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina 

metodiku saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt  Krustpils novada teritorijā dzīvojamo māju sekojošu dzīvokļu klasifikāciju 

saskaņā ar Pielikumu Nr.2. 



3. Noteikt, ka Krustpils novada domei piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas 

daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet), ir: 

  3.1.labiekārtotām, dzīvojamām telpām – 0.14 EUR/m2 mēnesī; 

  3.2.dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām -0.09 EUR/m2 mēnesī, 

  3.3.dzīvojamām telpām bez ērtībām – 0.04EUR/m2 mēnesī. 

4. Noteikt, ka Krustpils novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 

maksas daļas apmērs: dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Aps) – ir 

vienāds ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos ietilpst arī dzīvojamās 

mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas. 

5. Noteikt, ka papildus īres maksai izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājams likumā 

noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. 

6. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, īrnieks maksā normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Šī lēmuma 3., 4. un 5. punktā noteiktās īres maksas un šī lēmuma 1.punktā noteiktā īres 

maksas aprēķināšanas metodika stājas spēkā ar 2015.gada. 01.augustu. 

8. Jau izīrētām dzīvojamām telpām jauno īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 13.panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš. 

9. Līgumus par dzīvojamo telpu īri atbilstoši Krustpils novada domes lēmumam, Krustpils 

novada pašvaldības vārdā slēdz konkrētās pagasta pārvaldes vadītājs, īres maksu iekasē 

Krustpils novada pašvaldība. 

10. Uzdot Krustpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem savlaicīgi likumā noteiktajā 

kārtībā brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā un pārslēgt īres līgumus jaunā redakcijā. 

11. Līdz kārtējai domes sēdei 2015.gada jūlijā Finanšu un grāmatvedības nodaļai izstrādāt 

administrēšanas noteikumus par īres maksas administrēšanu.  

12. Noslēgtie līgumi par  Krustpils novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu 

apsaimniekošanu starp Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spunģēni-Daugavieši" un 

pašvaldības īres dzīvokļa lietotāju ar 2015.gada 1.augustu  tiek apturēti, līdz iepriekšējā 

periodā uzkrāto (finansiālo) saistību nokārtošanai.  

 

Sēdi slēdz plkst. 14:30 

 

 

Sēdes vadītājs K.Pabērzs 

 

Sēdes protokolētājs  R.Ivanova 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 1 

Krustpils novada domes 

2015.gada 26.jūnija lēmumam 

 "Par īres maksas noteikšanu 

 Krustpils novada domes īpašumā 

 un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām" 

(ārkārtas sēdes protokols Nr. 10., 1.p.) 

 

 
1. Atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri"11.panta pirmās un otrās daļas normām, īres maksa 

sastāv no apsaimniekošanas un īres maksas daļas ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas 

lietošanu. 

2. Apsaimniekošanas izdevumi sakrīt ar dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto dzīvojamās mājas 

kopīpašuma daļas pārvaldīšanas maksu, bet mājās, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar 

dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un  pieņemšanas aktu 

nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimniekošanā un kurās dzīvokļu īpašnieki likuma noteiktajā 

kārtībā  nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to, 

pārvaldīšanas izdevumi tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr. 

1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu". 

3. Pamatojoties uz iepriekš noteikto,  Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām īres maksa tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas: 

ĪM=(Liet + Aps),  

kur: 

ĪM – īres maksas apmērs par vienu dzīvojamās telpas kopējo platību (euro mēnesī) ; 

Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par 

dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru); 

Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par 

dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru). 

4. Noteikt,  ka Krustpils novada domei piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 

maksas daļas apmērs: dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (Aps) – ir 

vienāds ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos ietilpst arī dzīvojamās 

mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas. 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

 
 

 

 



 

Pielikums Nr. 2 

Krustpils novada domes 

2015.gada 26.jūnija lēmumam 

 "Par īres maksas noteikšanu 

 Krustpils novada domes īpašumā 

 un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” 
(ārkārtas sēdes protokols Nr. 10., 1.p.) 

 

 
 

Noteikt  Krustpils novada teritorijā dzīvojamo māju sekojošu dzīvokļu klasifikāciju: 

 

1.1.”Labiekārtots dzīvoklis” - ir dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – 

centralizētu siltumapgādi vai autonomo gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, centralizētu 

ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī  un sadzīves atkritumu izvešanu. 

Dzīvoklis var būt nodrošināts ar papildus pakalpojumiem (centralizēta ūdens uzsildīšana, gāzes 

plīts, u.c.); 

 

1.2.”Daļēji labiekārtots dzīvoklis” - ir dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem 

pamatpakalpojumiem – krāsns apkure, centralizētu ūdens apgādi dzīvoklī, kanalizācijas 

notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā, un sadzīves atkritumu izvešana; 

 

1.3.”Dzīvoklis bez ērtībām” - ir dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem – 

krāsns apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa un sadzīves 

atkritumu izvešana; 

 

 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


