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Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 

un  dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu 
_________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma ”Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu, likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 
12.pantu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrās daļas 1.un 2.punktiem, 
11.1pantu un pārejas noteikumu 2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 
”Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu”, un ar mērķi nodrošināt privatizācijai pakļautajās dzīvojamās mājās 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašnieks sedz nepieciešamos 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas, tās komunikāciju un iekārtu uzturēšanu, 
ekspluatāciju un remontu, kā arī zemes gabala uzturēšanu, proporcionāli sava dzīvokļa 

īpašuma lielumam, kā arī to, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās  mājas 
apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās dzīvojamās telpas 
platībai, un peļņa, ievērojot to, ka tikai dome var noteikt pašvaldības dzīvojamā un 
nedzīvojamā fonda īri (nomu), Daugavpils novada dome atklāti  balsojot ar 16 balsīm par 
(A.Annišineca, J.Belkovskis, A.Cimoška, J.Jalinska, V.Kalāns, J.Kursīte, A.Kucins, 
E.Kucins, J.Livčāns, I.Ondzule, V.Pudovkina, A.Rasčevskis, A.Sibircevs, V.Smarguns, 
M.Vēveris, L.Voitkeviča), pret – nav, atturas – nav, nolemj:  

  
1.Uzdot Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2011.gada 

1.janvārim:  
 
1.1. aprēķināt maksu, sagatavojot izdevumu tāmi 2011.gadam, par dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kurās dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā 
nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību, par pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu  īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai un  par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu; 

 



1.2. paziņot rakstiski dzīvokļu īpašniekiem par aprēķināto dzīvojamās mājas  
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, norādot 
paziņojamā laiku un vietu (mājas lapa internetā, informatīvs stends un cits 
informatīvais līdzeklis), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmes kopsavilkumu.  

 
2. Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu aprēķinātā maksa 2011.gadam par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu piemērojama ar 2011.gada 
15.februāri, ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nav pieņemts lēmums par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas maksas noteikšanu citā apmērā.  

 
3. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem pēc dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanas: 
 
3.1. sagatavot Daugavpils novada domes lēmumu projektu gadījumos, kad  dzīvojamo 

telpu īres maksas apmērs tiek paaugstināts par summu, par kādu tiek paaugstināta 
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksa; 

3.2. nosūtīt īrniekam brīdinājumu par īres maksas izmaiņām, uzaicinot īrnieku parakstīt 
vienošanos pie īres līguma . 

 
4. Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldēm segt starpību starp īres maksu un 

apsaimniekošanas maksu no līdzekļiem, kas iekasēti no pašvaldībai piederošo dzīvokļu 
īres maksas vai pārvaldes pamatbudžeta līdzekļiem. 

 
 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja         J.Jalinska 
 
 
 
 
 
 
 


