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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                              Nr. 117 

                       (protokols Nr.4,   47.§.) 

 

Par dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu un pārreģistrēšanu 

 Smiltenes novada domes Sociālais dienests, pamatojoties uz 30.09.2010. Smiltenes 

novada domes saistošo noteikumu Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

9.punktu un 27.12.2018. saistošo noteikumu Nr.12/18 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada 

pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 10. un 

11.punktu, ierosina veikt Palīdzības reģistros iekļauto datu precizēšanu un personu palīdzības 

kārtas numuru pārreģistrēšanu pēc stāvokļa uz 2021.gada 1.februāri. 

 Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. un 8.pantu, 

30.09.2010. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 9.punktu, 27.12.2018. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu 

Nr.12/18 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta 

speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 10., 11.punktu, Smiltenes novada pašvaldībā ir 

izveidoti sekojoši Palīdzības reģistri: 

1. Pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu reģistrs (lietas indekss Nr.17.1);  

2.   Dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs (lietas indekss Nr.17.2);  

3. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistrs (lietas indekss Nr.17.3);  

4. Nodrošināšanas ar pagaidu dzīvojamo telpu reģistrs (lietas indekss Nr.17.4);  

5. Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrs (lietas 

indekss Nr.17.5);  

6. Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrs (lietas 

indekss Nr.17.6);  

7. Dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrs (lietas indekss Nr.17.7);  

8. Sarakste apdzīvojamās platības nodrošināšanas jautājumos reģistrs (lietas indekss 

Nr.17.8).  

Saskaņā ar Smiltenes novada domes lēmumiem 2020.gadā Palīdzības reģistros ir 

reģistrēti:   

1. Pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu reģistrā: kopā reģistrēti 8 dzīvokļi, no tiem 6 

ir izīrēti, bet 2 – brīvi; 

2. Dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā: 

2.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana pirmām kārtām: 5 personas (viena persona 

apcietinājumā; bāreņi nav izvēlējušies brīvos dzīvokļus); 

2.2. pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšana vispārējā kārtībā: personām, pamatojoties uz 

Domes lēmumiem, ir izīrētas 6 pašvaldības dzīvojamās telpas; 41 personai pārslēgti 

īres līgumi; 47 personas gaida rindā pašvaldības dzīvojamās telpas; 44 personas 

iepazīstinātas ar brīvo dzīvokļu sarakstu; 39 personas atteikušās no piedāvātām 

brīvām pašvaldības dzīvojamām telpām;  

3. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistrā: 0; 
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4. Nodrošināšanas ar pagaidu dzīvojamo telpu reģistrā: 0; 

5. Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrā: 0;  

6. Vienreizēja dzīvojamās  telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas reģistrā: 0; 

7. Speciālistu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā: 1. 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.pantu, 

30.09.2010. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 25/10  „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 9.punktu, Smiltenes novada domes 27.12.2018. saistošo noteikumu  

Nr.12/18 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta 

speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 10. un 11.punktu, Smiltenes novada domes 

Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas 16.02.2021. atzinumu (sēdes protokols 

Nr.2), atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute 

Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Tija Zaļkalne, Vairis 

Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome   

 

NOLEMJ:  

1. Veikt Palīdzības reģistros iekļauto datu precizēšanu un personu palīdzības kārtas 

numuru pārreģistrēšanu. 

2. Apstiprināt precizētos Palīdzības reģistros iekļautos datus un pārreģistrēt personu 

palīdzības kārtas numurus (pielikumā).  

3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada domes Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu 

patstāvīgās komitejas priekšsēdētājam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                               E. Avotiņš 

 
 


