
ĀRKĀRTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS

Ilūkstē
2009.gada 5.martā                                              Nr.4
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 9.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Ilūkstes novada domes 28.02.2008. lēmuma Nr.123 „Par sociālā dzīvokļa Pilskalnes 
ielā 41-1, Ilūkstē izmantošanu krīzē nonākušu personu (ģimeņu) izmitināšanai” atcelšanu. 

2. Par sociālā dzīvokļa Brīvības 7a-4, Ilūkstē, izmantošanu krīzē nonākušu personu (ģimeņu) 
izmitināšanai.

3. Par  noteikumu  „Kārtība,  kādā  sociālais  dienests  izmitina  krīzē  nonākušas  personas 
(ģimenes) sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 7a-4, Ilūkstē” apstiprināšanu.

4. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Pilskalnes ielā 41-1, Ilūkstē.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 8 domes deputāti:

Stefans  Rāzna,  Rita  Butkeviča,  Jānis  Anspoks,  Jeļena  Krjaukle,  Staņislavs 
Mežnieks, Andrejs Saušs, Māris Šaršūns un  Līvija Tamane

Sēdē nepiedalās deputāti:  Maigurs Krievāns, Anita Ločmele un Lenvija Rāzna.
Bez tam domes sēdē piedalās:
        domes izpilddirektore Līga Dudare      
        sociālā dienesta vadītāja Inguna Svarāne
        sociālā dienesta sociālā darbiniece Marija Zagorska

1.& (94) 
Par Ilūkstes novada domes 28.02.2008. lēmuma Nr. 123 „Par sociālā dzīvokļa Pilskalnes 

ielā 41-1, Ilūkstē izmantošanu krīzē nonākušu personu (ģimeņu) izmitināšanai” atcelšanu
    

Dome noklausījās Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītājas Ingunas Svarānes  ziņojumu 
par  iespēju  izmantot  sociālo  dzīvokli  Pilskalnes  ielā  41-1,  Ilūkstē  maznodrošinātu  personu 
izmitināšanai,  bet   krīzē nonākušu personu (ģimeņu)  īslaicīgai  izmitināšanai  varētu izmantot 
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LATVIJAS REPUBLIKA
ILŪKSTES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447   
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv



atbrīvoto nelabiekārtotu divistabu dzīvokli Brīvības ielā 7a-4, Ilūkstē, kurš atrodas tuvu novada 
sociālajam dienestam. Līdz ar to sociālā dienesta speciālistiem  nepieciešamības gadījumā būtu 
vienkāršāk veikt izmitināto klientu uzraudzību un dzīvojamā platība (divas atsevišķas istabas) 
ļautu  vienlaikus izmitināt savstarpēji svešas divas personas vai ģimenes. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” pantu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma:

Atcelt Ilūkstes novada domes 28.02.2008. lēmuma Nr. 123 „Par sociālā dzīvokļa Pilskalnes ielā 
41-1, Ilūkstē izmantošanu krīzē nonākušu personu (ģimeņu) izmitināšanai”.

2.& (95) 
Par sociālā dzīvokļa Brīvības ielā 7a-4, Ilūkstē, izmantošanu krīzē nonākušu personu 

(ģimeņu) izmitināšanai

Dome izskatīja  Ilūkstes novada sociālā dienesta  vadītājas  I.Svarānes ierosinājumu par 
krīzē nonākušu personu (ģimeņu) īslaicīgu  ievietošanu divistabu dzīvoklī Brīvības 7a-4, Ilūkstē.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 
Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām”   15.panta  7.daļu,  9.daļu  un  23.daļu,  atklāti 
balsojot ar 8 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Noteikt, ka brīvais sociālais dzīvoklis Brīvības 7a-4, Ilūkstē tiek izmantots krīzē nonākušu 
personu (ģimeņu) īslaicīgai izmitināšanai.

2.  Deleģēt sociālajam  dienestam  tiesības  minētajā  dzīvoklī  izmitināt  krīzē  nonākušas 
personas (ģimenes) saskaņā ar domes noteikto kārtību. 

3.& (96) 
Par noteikumu Nr.1/2009 ''Kārtība, kādā sociālais dienests izmitina krīzē nonākušas 

personas (ģimenes) sociālajā dzīvoklī Brīvības ielā 7a-4, Ilūkstē'' apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.daļu, 9.daļu un 
23.daļu, un saskaņā ar Ilūkstes novada domes 05.03.2009. lēmumu Nr.95 „Par sociālā dzīvokļa 
Brīvības  ielā  7a  –  4,  Ilūkstē,  izmantošanu krīzē  nonākušu  personu  (ģimeņu)  izmitināšanai”, 
atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Apstiprināt noteikumus (reģ.Nr.1/2009)  „Kārtība,  kādā sociālais  dienests  izmitina  krīzē 
nonākušas  personas  (ģimenes)  sociālajā  dzīvoklī  Brīvības  ielā  7a-4,  Ilūkstē”  saskaņā  ar 
pielikumu.

Noteikumus skatīt:  www.ilukste.lv/dome/noteikumi   Nr.1/2009  

4.& (97) 
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
Pilskalnes ielā 41 – 1, Ilūkstē

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Latvijas 
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http://www.ilukste.lv/upload/File/Dome09/Noteikumi/noteikumi 12009 par krizes dzivokli Brivibas 7a -4.pdf


Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14., 19. un 22.pantiem, likumu 
“Par  sociālajiem  dzīvokļiem  un  sociālajām  dzīvojamajām  mājām”,  Ilūkstes  novada  domes 
saistošo  noteikumu  Nr.5  “Par  kārtību,  kādā  Ilūkstes  novada  pašvaldība  sniedz  palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.5. punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret 
– nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Izīrēt  Ernestam Gaļinovskim 1  – istabas sociālo dzīvokli  Pilskalnes ielā  41 – 1,  Ilūkstē 
(kopējā platība 17,3 m2, dzīvojamā platība 11,2 m2)  uz 6 mēnešiem.

2. Uzdot E.Gaļinovskim viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt līgumu 
ar SIA “ORNAMENTS” par dzīvojamās telpas izmantošanu uz 6 mēnešiem.

3. Lēmums stājas likumīgā spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā Atbrīvošanas 
alejā 88, Rēzeknē, LV – 4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēde slēgta plkst.10.00

Sēdes vadītājs S.Rāzna

Sēdes protokoliste I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2009.gada 5.martā
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