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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 31.janvār ī                                                                                   Nr. 1 
                                                                                     prot. Nr.1, 1.§   

Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo 
 dzīvojamo telpu īres maksu 

 

Atbilstoši 2003.gada 18.decembra Ilūkstes novada domes lēmumam Nr.55 tika noslēgts 
2004.gada 10.februārī starp Ilūkstes novada pašvaldību un pašvaldības SIA “Ornaments” 
Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums (turpmāk – Līgums), 
saskaņā ar kuru Ilūkstes novada dome ir uzdevusi SIA “Ornaments” apsaimniekot un pārvaldīt 
Ilūkstes novada pašvaldībai piederošos īpašumus un atbilstoši Ilūkstes novada domes lēmumiem 
slēgt dzīvojamo telpu īres līgumus par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošajām un valdījumā 
esošajām dzīvojamajām telpām. 

SIA “Ornaments”, slēdzot īres līgumus, nosaka īres maksu, kas atbilst 2007.gada 
27.septembra domes lēmumam Nr. 589 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres vai apsaimniekošanas 
maksas noteikšanu Ilūkstes pilsētā”, 2008.gada 19.jūnija domes lēmumam Nr.309 “Par pašvaldības 
dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Šēderes pagastā, 2009.gada 5.novembra rīkojumam Nr.80 
“Par pakalpojumu un māju apsaimniekošanas tarifiem Eglaines pagastā” (turpmāk-Lēmums).  

Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām, ievērojot īri regulējošos normatīvos aktus,  atbilstoši 
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmajai daļai, pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu 
īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome, tiek noteikta jauna īres maksa. 

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 
11.1 panta pirmo daļu “..pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās 
pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā”, 13.panta 
otro daļu,  likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu “..pašvaldībai ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta b) apakšpunktu “..pašvaldības dome nosaka maksu par pašvaldības dzīvojamā vai 
nedzīvojamā fonda īri vai nomu”, LR Civillikuma 2120.pantu “īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai 
par lietas lietošanu, un tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc”, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas 29.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1, 1.F§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Kristaps Averjanovs,  Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:               

1. Noteikt šādu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, ko 
dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu:   

1.1. Labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem: 
Ilūkstes pilsētā - 0,15 euro par 1 m2; 
Subates pilsētā un Prodes pagastā - 0,10 euro par 1 m2; 
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Bebrenes pagastā - 0,10 euro par 1 m2; 
Dvietes pagastā - 0,10 euro par 1 m2; 
Eglaines pagastā - 0,10 euro par 1 m2; 
Šēderes pagastā - 0,10 euro par 1 m2; 
Pilskalnes pagastā - 0,10 euro par 1 m2. 

 
1.2. Daļēji labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem: 
Ilūkstes pilsētā - 0,10 euro par 1 m2; 
Subates pilsētā un Prodes pagastā - 0,07 euro par 1 m2; 
Bebrenes pagastā - 0,07 euro par 1 m2; 
Dvietes pagastā - 0,07 euro par 1 m2; 

 Eglaines pagastā - 0,07 euro par 1 m2; 
 Šēderes pagastā - 0,07 euro par 1 m2; 
 Pilskalnes pagastā - 0,07 euro par 1 m2. 
 
1.3. Pašvaldības dzīvokļiem bez ērt ībām: 
Ilūkstes pilsētā - 0,07 euro par 1 m2; 
Subates pilsētā un Prodes pagastā - 0,05 euro par 1 m2; 
Bebrenes pagastā - 0,05 euro par 1 m2; 
Dvietes pagastā - 0,05 euro par 1 m2; 
Eglaines pagastā - 0,05 euro par 1 m2; 
Šēderes pagastā - 0,05 euro par 1 m2; 
Pilskalnes pagastā - 0,05 euro par 1 m2. 
 

2. Noteikt Ilūkstes novada pašvaldībai īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas 
aprēķina metodiku saskaņā ar pielikumu. 
3. Pilnvarot  pašvaldības SIA “Ornaments”, Reģ.Nr. 41503003743, slēgt īres līgumus par Ilūkstes 
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām, noteikt īres maksu 
atbilstoši lēmuma 2.punktā noteiktajam aprēķinam, kā arī veikt grozījumus īres līgumos, un uzdot 
veikt citas darbības, kas izriet no īres tiesiskajām attiecībām un ir noteiktas kā pienākums izīrētājam  
likumos , t.sk. likumā “Par dzīvojamo telpu īri”.  
4. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likumā “Par 
dzīvojamo telpu īri” noteiktais brīdinājuma termiņš – 6 mēneši; no jauna izīrētajām dzīvojamām 
telpām maksu piemēro lēmuma stāšanās dienā. 
5. Noteikt, ka īres maksu izlieto pašvaldības dzīvojamo telpu labiekārtošanai un remontam. 
6. Atcelt šādus Ilūkstes novada domes lēmumus un rīkojumu: 
    6.1. 2007.gada 27.septembra lēmums Nr. 589 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres vai             
apsaimniekošanas maksas noteikšanu Ilūkstes pilsētā”;  
    6.2. 2008.gada 19.jūnija lēmums Nr.309 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanu Šēderes pagastā“; 
    6.3. 2009.gada 5.novembra rīkojums Nr.80 “Par pakalpojumu un māju apsaimniekošanas tarifiem 
Eglaines pagastā”; 
    6.4. 2010.gada 28.janvāra lēmums Nr.17 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanu Ilūkstes novadā”. 
7. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.februār ī. 
Pielikumā: Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina metodika 
uz 1 lapas. 

                    
Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna                                                                                                
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Pielikums 
Ilūkstes novada domes 

31.01.2018. lēmumam Nr.1 
(prot. Nr.1, 1.§) 

 
 
 

Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas aprēķina 
metodika 
 

 

ĪM=Aps+Liet, 

kur: 

ĪM - īres maksa par vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru euro mēnesī; 

Aps - pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par vienu dzīvojamās telpas 
lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru); 

Liet - īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par par dzīvojamās telpas izmantošanu (euro mēnesī par 
vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru). 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


