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Par īres maksas samazinājumu J. P. 

 

Saskaņā ar Rugāju novada domes 2010. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 17 “Par īres maksas 

samazināšanu pašvaldības dzīvokļos” ar 2. punktu tika nolemts, sākot ar 2010. gada 1. janvāri, par logu 

un durvju nomaiņu pašvaldības dzīvoklī dzīvokļa īrniecei J. P. samazināt īres maksu uz 0,05 lati par 

kvadrātmetru mēnesī. 

J. P. 2009. gada 29. decembra iesniegumam (iereģistrēts 29.12.2009. ar numuru 204/3-22) klāt 

tika pievienoti izdevumi par piecu logu nomaiņu, SIA LOGI LUKSS Līguma Nr. 2137 – 765,80 Ls 

(septiņi simti sešdesmit pieci lati un 80 sant.), tāme montāžai – 221,28 Ls (divi simti divdesmit viens lats 

un 28 sant.) un logu aiļu apdare ar materiāliem – 214,76 Ls (divi simti četrpadsmit lati un 76 sant.) kopējā 

summa: 1201,84 Ls (viens tūkstotis divi simti viens lats un 84 sant.), kas, pārkonvertējot euro, ir 1714,33 

EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit euro un 33 centi). 

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40. panta ceturtā daļa nosaka izīrētāja pienākums dzīvojamās 

mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā: ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) 

nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) 

neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var 

vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji sedz īrnieks. Šādā gadījumā 

īrniekam ir tiesības uz attiecīgu īres maksas samazinājumu.  

Atbilstoši iesniegtajiem maksājumu apliecinošiem dokumentiem J.P. veikusi remontu, 

nomainījusi piecus logus dzīvoklim ar adresi: Liepu iela 4-2, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju 

novads, LV-4570, par kopējo summu: 1714,33 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit euro un 33 

centi). No 2010. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim J. P. tika samazināta dzīvokļa īres maksa par 

543,58 EUR (pieci simti četrdesmit trīs euro un 58 centi), līdz ar to attiecīgi jāturpina pilnībā samazināt 

īres maksu.  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 40. panta ceturto 

daļu un 2019. gada 10. janvāra Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti: Sandra 

Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte 

Pērkone, Eduards Stalidzāns, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Samazināt īres maksu J.P., personas kods [..], 1170,75 EUR (viens tūkstotis viens simts 

septiņdesmit euro un 75 centi) apmērā turpmākajos mēnešos par dzīvojamo telpu ar adresi: Liepu iela 4-

2, Skujetnieki, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt nodokļu administratorei Zigrīdai Ančai, katru mēnesi 

dzēst īres maksājumu summu J. P. līdz sasniegta pirmajā punktā minētā summa. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.01.2019.  
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