Līvānu novada pašvaldības
mājokļu politikas vadlīnijas
2020. – 2025. gadam

Līvāni,
2020.

Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020. – 2025. gadam ir Līvānu novada pašvaldības plānošanas dokuments, kas izstrādāts
pamatojoties uz esošās mājokļu situācijas analīzi un ir vērsts uz risinājumu sniegšanu, lai sakārtotu ar mājokļa problēmām saistītus jautājumus.
Līvānu novada mājokļu politikas vadlīnijas izstrādātas ar mērķi veidot pietiekamu un pievilcīgu pašvaldības dzīvojamo fondu, veicināt Līvānu
novada kā pievilcīgas vietas dzīvošanai attīstību.
Līvānu novada mājokļu politikas vadlīniju uzdevumi ir apskatīt normatīvo nodrošinājumu, izvērtēt pašvaldības dzīvojamo fondu, kā arī pašvaldības
atbalstu mājokļu jautājumu risināšanā un sniegt priekšlikumus turpmākajai rīcībai, tādejādi nākotnē optimizējot pašvaldības dzīvojamo fondu un
budžeta izdevumus dzīvojamā fonda apsaimniekošanai.
Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas ir veidotas, balstoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir “sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, “Likuma par dzīvojamo telpu īri” prasībām un ņemot vērā Līvānu novada integrētās attīstības programmu 2019.
– 2025. gadam, kurā viens no rīcības virzieniem ir “2.2. Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide”, ar uzdevumu “2.2.1. Uzlabot Līvānu novada iedzīvotāju dzīvojamā fonda
kvalitāti un pieejamību”.
Mājoklis - mākslīgi radīta vide apdzīvošanai, kurā ir nodrošinātas galvenās dzīvošanas funkcijas (dzīvošana – uzturēšanās, nakšņošana; ēdiena
gatavošana; higiēniskās vajadzības) ar šīm pamatfunkcijām atbilstošu tehnisku aprīkojumu un komunāliem pakalpojumiem.
Mājokļu veidi:
Labiekārtots dzīvoklis – nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – centralizētu siltumapgādi vai autonomo gāzes/elektrības apkuri,
vannu/dušu, centralizētu ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī un sadzīves atkritumu izvešanu. Dzīvoklis var būt
nodrošināts ar papildus pakalpojumiem (centralizēta ūdens uzsildīšana, gāzes plīts, u.c.).
Daļēji labiekārtots dzīvoklis – nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, centralizētu ūdensapgādi dzīvoklī, kanalizācijas
notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā un sadzīves atkritumu izvešanu;
Dzīvoklis bez labiekārtojuma – nodrošināts ar šādiem pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu
ārpus dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.

Individuālā māja.
Grupu māja (dzīvoklis) — māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā personai ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi (Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums).
Pusceļa māja — sociālās rehabilitācijas institūcija vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas struktūrvienība, kurā
personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina sociālo rehabilitāciju, patstāvīgai dzīvei nepieciešamo pašaprūpes iemaņu un dzīves prasmju
apgūšanu vai nostiprināšanu (Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums.)
Īslaicīgās uzturēšanās mītne - mājoklis līdz 3 mēnešiem ar iespēju pagarināt līdz 6 mēnešiem, kas sevī ietver: komunālo pakalpojumu
nodrošinājumu uz pakalpojumu saņemšanas laiku, dzīvesvietas un komunālo pakalpojumu apmaksu veic klients; personiskās higiēnas iespējas;
aprīkotu virtuvi ēdiena pagatavošanai; iespēja izmazgāt drēbes veļas mašīnā kā arī veļas žāvēšanu; atsevišķas dzīvojamās telpas vīriešiem un
sievietēm (neattiecas uz vienas ģimenes locekļiem); dzīvesvietas pamata nodrošinājumu – gultu, gultas veļu, segu, spilvenu drēbju skapi u.c.
mēbeles.

I Situācijas analīze
Problēma

I Pašvaldības mājokļi
1. Līvāni, Līvānu novads
1.1. Apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas

97

1.2. Dzīvokļu kopējais skaits

2900

1.3. Privātīpašumā esošo dzīvokļu skaits

1717

1.4. Atsavinātie dzīvokļi 2019. gadā
(noslēgti pirkuma līgumi)
2019. gadā iegūtie līdzekļi no dzīvokļu
atsavināšanas

5
14652,57 EUR

1.5. Pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaits:

1183

1.5.1. Labiekārtoti dzīvokli

1064

1.5.2. Daļēji labiekārtoti
malkas apkure/ūdens
malkas apkure/ kanalizācija
malkas apkure/ūdens/kanalizācija
pastāv iespēja pieslēgties pie centralizētas
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas,
ir iespējams pieslēgt pie centralizētās
ūdensapgādes sistēmas,

61
5
1
55
37
1

Pašvaldībai nepieciešamais dzīvojamais fonds pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai laika posmam līdz 2025. gadam:
1. Neatliekamās palīdzības nodrošināšanai – 5.
2. Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanai – 25.
Ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteiktās citas personu
kategorijas, kuras nav minētas likuma 13. un 14.pantā un kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu:
1. Vispārējā kārtībā, saskaņā ar sociālā dienesta ierosinājumiem
2. Jaunās ģimenes - 15
3. Uzaicinātie speciālisti – 50
4. Īres dzīvokļi (rezerve) -200

ir iespējams pieslēgt pie centralizētās
kanalizācijas sistēmas,
pieslēgti dzīvokļi 2019. gadā pie centralizētās
ūdensapgādes sistēmas,
pieslēgti pie centralizētas ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
1.5.3. Nelabiekārtoti
1.5.4. dzīvošanai nav derīgi (Jelgavas 20a – 1; Rīgas 131a

21
Salīdzinoši ar vajadzībām liels pašvaldības dzīvojamais fonds.
1
5
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– 1)

1.6. Pašvaldībai piederošie (īres) brīvie dzīvokļi uz
25.05.2020
labiekārtoti:
• 1-istabas
• 2-istabas
• 3-istabas
daļēji labiekārtoti:
• 1-istabas
• 2-istabas
• 3-istabas
bez labiekārtojuma:
• 1-istabas
• 2-istabas
• 3-istabas
Dzīvoklis Rīgas 6a – 3 - sadalīts. Iemitināšanai tiek piedāvātas
atsevišķas istabas.

47
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Lai varētu piedāvāt brīvos dzīvokļus pašvaldības iedzīvotājiem no
rindas, visos ir nepieciešams remonts.

2. Rožupes pagasts, Līvānu novads
2.1. Pašvaldībai piederošie dzīvokļi:
2.1.1. īres dzīvokļi, t.sk. brīvie dzīvokļi,
2.1.2. grupu dzīvokļi

12
8
4

3. Sutru pagasts, Līvānu novads
3.1. Pašvaldībai piederošie mājokļi (dzīvojamā māja
Sutros ar 2 dzīvokļiem, līdz ar skolas slēgšanu no
2018. gada 1. jūnija nav ūdens padeves, nav
tualešu, nepieciešams remonts).

2

4. Jersikas pagasts, Līvānu novads
4.1. Pašvaldībai piederošie mājokļi ( “Līvānu”
mājas)

2

5. Rudzātu pagasts, Līvānu novads
5.1. Pašvaldībai piederošie mājokļi, t.sk. brīvie
dzīvokļi

12/1

6. Turku pagasts, Līvānu novads
6.1. Nav pašvaldībai piederošu mājokļu
7. Apsaimniekošana
7.1. Pašvaldības mājokļu remontiem un to
uzturēšanai izlietotie līdzekļi

Visi dzīvokļi ir jāapsaimnieko, jāpārvalda un jāveic to remonta un
uzturēšanas darbi. Daļa no šiem dzīvokļiem kopā ar ēkas

7.1.1. Pašvaldības ieguldījums dzīvokļu remontā
7.1.2. Pašvaldības izdevumi tukšo dzīvokļu
uzturēšanai (2019. gads)
par īri
par apkuri
7.2. Debitoru saistības
7.2.1. Pilsētas iedzīvotāju kopējais parāds par
mājokļu apsaimniekošanu un īri uz
01.01.2020.,
īrnieku parāds uz 01.01.2020
7.2.2. Pilsētas iedzīvotāju kopējais parāds par
mājokļu apsaimniekošanu un īri uz
01.08.2020.,
īrnieku parāds uz 01.08.2020.
7.2.3. Īrnieku/Īpašnieku parādu skaits kuru summa
pārsniedz 1000.
7.2.4. Parāda apmērs personām, kuras iznākušas no
apcietinājuma un piešķirts īres dzīvoklis
7.2.5. Personu skaits kurām uz 01.01.2019. bija
nenokārtotas saistības par apsaimniekošanu
un īri, kuras tika nokārtotas pilnā apmērā līdz
01.01.2020.gada laikā pilnā apmērā nokārtoja
saistības
142 personas.

2300 EUR

7693,51 EUR
10776,4 EUR

koplietošanas būvkonstrukcijām un inženierkomunikācijām ir
ievērojami nolietojušies, un to sakārtošanai nepieciešams ieguldīt
apjomīgus līdzekļus. Ar līdzšinējo īres maksu tiek segta tikai neliela
daļa no uzturēšanas izmaksām, un dzīvokļu atjaunošanas darbu
veikšanai līdzekļu pietrūkst.

522318,06 EUR

274911,37 EUR
527300,00 EUR

263420,10 EUR
56
5780,71 EUR
17384,99 EUR

Nav pietiekami daudz izīrējamu telpu tūlītējai iedzīvotāju
ievietošanai (neatliekamās palīdzības un pirmās kārtas rindu
vajadzībām).

7.2.6. Pilsētas iedzīvotāju kopējais parāds par
apkuri uz 02.01.2020.

709772,63 EUR

7.2.7. Pilsētas iedzīvotāju kopējais parāds par
apkuri uz 01.08.2020.
7.2.8. Pilsētas iedzīvotāju parāds, kas veidojies
2019. gadā
7.2.9. Īrnieku/Īpašnieku parādu skaits kuru summa
pārsniedz 1000
7.2.10. Parāda apmērs par apkuri personām, kuras
iznākušas no apcietinājuma un piešķirts īres
dzīvoklis

615934,95 EUR
71183,72 EUR
191
5232,95 EUR

7.3. 2019. gadā pēc tiesas sprieduma atbrīvoto
dzīvokļu skaits

18

7.4. Mājokļi, kuri ir atslēgti no centralizētas apkures
sistēmas

96

8. Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšana
8.1. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” un Līvānu novada domes
2006. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem
Nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” personas, kas
tiesīgas saņemt palīdzību, tiek reģistrētas
reģistros (dati uz 26.03.2020.):
8.1.1. Neatliekamās palīdzības nodrošināšanas
grupa (13. pants)

Novecojuši saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā, izdoti 2006. gada 30. augustā.
Novecojis Dzīvokļu komisijas nolikums.

0

8.1.2. pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas
grupa (14. pants)
8.1.3. pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas
grupa (bez vecāku gādības palikušie bērni),
(14. pants),
8.1.4. vispārējā kārtībā, saskaņā ar sociālā dienesta
ierosinājumiem
8.1.5. Jauno ģimeņu grupa,
8.1.6. Uzaicināto speciālistu grupa

0

8.2. 2019. gadā noslēgto īres līgumu skaits
8.2.1.Neatliekamās palīdzības nodrošināšanas grupa,
8.2.2. Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupa
8.2.3. Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupa
(bez vecāku gādības palikušie bērni),
8.2.4. Vispārējā kārtībā, saskaņā ar sociālā dienesta
ierosinājumiem.
8.2.5. Jauno ģimeņu grupa,
8.2.6. Uzaicināto speciālistu grupa
8.2.7. Pēc likuma par dzīvojamo telpu īri

68
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3
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8.3.Sociālā dienesta klienti, kas uzturējās institūcijās
Personas varētu dzīvot savām vajadzībām pielāgotā dzīvojamajā
2019. gadā
platībā:
8.3.1. SIA “Līvānu slimnīca”
6 personas,
1.
sociālā māja – 10 ģimenes – 1 ist. dzīv., 6 – 2 ist. dzīv., 3 -3
izmaksas – 13426,44 ist. dzīv.;
2.
sociālā istaba – 7 istabas;
EUR gadā

8.3.2. AAPC “Rožlejas”

8.4.Pašvaldības dzīvojamās telpas sociāla rakstura
problēmu risināšanai:
8.4.1. sociālā māja,
8.4.2. sociālie dzīvokļi, sociālās istabas
8.4.3. grupu dzīvokļi/pusceļa mājas

6 personas,
izmaksas
17013,84 EUR gadā

nav

3.
4.

grupu dzīvokļi – 5 istabas;
pusceļa māja – 3 istabas.

Nav izīrējamu telpu, kur varētu iemitināt sociālā riska grupu
personas.
Nav pašvaldības dzīvokļu ar statusu “sociālais dzīvoklis”, sociālā
istaba.
Līvānu pilsētā nav “grupu dzīvokļu”/pusceļa māju.
Nav izstrādāti saistošie noteikumi par sociālā dzīvokļa, istabas
piešķiršanas kārtību.
Budžetā nav plānoti līdzekļi sociālajiem dzīvokļiem.
Uz 22.07.2020. nav izīrējamu telpu, kas atbilst Ministru kabineta
noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām, kam
varētu piešķirt sociālā dzīvokļa/istabas statusu.

II RĪCĪBAS
Pasākums
1. pasākums. Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana un attīstība.
1.1. Noteikt pašvaldības dzīvojamā fonda, kas paredzēts palīdzības sniegšanai
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanai, apmēru.
1.2. Māju, kurās ir privatizēti vairāk kā puse privatizācijas objektu, dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Īstenošanas laiks/atbildīgā institūcija
Līdz 31.12.2020./Administrācija, Dome

Pastāvīgi/NĪVPD

1.3. Dzīvokļu, kuros ir paredzēta, bet atslēgta centralizētā apkure, apzināšana.
1.4. SN par centralizētās apkures atjaunošanu sagatavošana un izdošana.

2020./2021 apkures sezonas beigas/SIA
“Līvānu siltums”, Līvānu novada būvvalde,
NĪVPD.

1.5. Atjaunot centralizēto apkuri pašvaldības dzīvokļos.

01.07.2021./Juridiskā daļa, Būvniecības un
infrastruktūras daļa.

1.6. Pašvaldības dzīvokļu pieslēgšana centralizētai ūdensapgādes sistēmai un
kanalizācijai.

1.7. Pašvaldības dzīvokļu fonda attīstīšana:
1.7.1. Tukšo dzīvokļu remonta grafika
sastādīšana/aktualizēšana.

Katru gadu uz nākošā gada budžetu/SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā”, būvniecības
un infrastruktūras daļa, NĪVPD
Pastāvīgi/ SIA “Līvānu siltums”, SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā”

1.7.2. Darbs ar pašvaldības kapitālsabiedrību debitoriem.
Pastāvīgi/ NĪVPD
1.7.3. Pašvaldības
dzīvokļu
zemesgrāmatā.

pakāpeniska

reģistrēšana

1.7.4. Atsevišķu mājokļu pielāgošana personām ar īpašām Katru gadu uz nākošā gada budžetu/ NĪVPD,
vajadzībām.
būvniecības un infrastruktūras daļa, Finanšu
daļa
1.8. Līvānu novada pašvaldības budžetā katru gadu paredzēt līdzekļus mājokļu Katru gadu uz nākošā gada budžetu/ NĪVPD,
atjaunošanai
Finanšu daļa
1.9. Lai motivētu dzīvokļu atsavināšanas procesu, pašvaldības dzīvojamo telpu 2025/Pašvaldība
īres maksas diferencēšana atbilstoši dzīvokļa vērtībai, pietuvinot tās dzīvokļu
īres tirgus reālajai cenai, lai tās segtu faktiskās uzturēšanas izmaksas
2. Pasākums. Ģimenei pievilcīga dzīvojamā fonda attīstīšana.
2.1.Īres dzīvokļu piedāvāšana (gatavi dzīvošanai, veikts ekonomiskais remonts) Pastāvīgi/Pašvaldība
jaunajiem speciālistiem/jaunajām ģimenēm

2.2. Īslaicīgās uzturēšanās dzīvokļa statusa piešķiršana un tā izīrēšanas kārtības Pastāvīgi/ priekšlikumus apkopo un sagatavo
apstiprināšana.
NĪVPD, lēmumu pieņem Dome
2.3.Esošo daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu virzības veicināšana Pastāvīgi/ priekšlikumus apkopo un sagatavo
ēku atjaunošanai( tehniskās dokumentācijas sagatavošana)
administrācija, lēmumu pieņem Dome
2.4.Pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles.

Pastāvīgi/ priekšlikumus apkopo un sagatavo
NĪVPD, lēmumu pieņem Dome
2.5.Privāto nekustamā īpašuma attīstītāju aktivizēšana jaunu mājokļu Pastāvīgi/Pašvaldība
būvniecībai un esošo rekonstrukcijai
2.6. Perspektīvā apbūves fonda pilsētā/piepilsētā/pagastu centru teritorijās Pastāvīgi/Pašvaldība
veidošana un piedāvāšana privātai apbūvei (atsavināšanai, nomai)
3. Pasākums. Sociālā palīdzība mājokļu jautājumu risināšanā.
3.1. Dzīvokļu komisijas Nolikuma aktualizācija
31.12.2020./darba grupa, Juridiskā daļa
3.2.SN “Par palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā” aktualizācija
3.3. Veikta analīzi, izpēti un aprēķinus par privāto telpu nomu no fiziskas vai 01.11.2020./NĪVPD, Būvniecības un
juridiskas personas Sociālās mājas izveidei
infrastruktūras daļa
3.4. Lēmuma pieņemšana par Sociālās mājas izveidi, izvērtējot privāto un
publisko piedāvājumu un ar to saistītās normatīvās bāzes izstrādāšana
3.5. Normatīvās bāzes izstrādāšana sociālās palīdzības mājokļu jautājuma Pastāvīgi/priekšlikumus sagatavo Sociālais
risināšanā sniegšanai pašvaldībā.
dienests, lēmumu pieņem dome

III Rezultatīvie rādītāji
2019
Apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju skaits
Kopējais dzīvokļu skaits, t.sk.:
- privātīpašumā esošo dzīvokļu skaits

97
2900
1717

pašvaldībai piederošo dzīvokļu skaits

1183

-

Pašvaldības nedalāmā dzīvokļu fonda apjoms
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto dzīvokļu skaits
Atsavināto dzīvokļu skaits (noslēgti pirkuma līgumi)
Atsavināšanas procesā iegūto līdzekļu apjoms
Pašvaldības ieguldīto līdzekļu apjoms pašvaldības īpašumā esošo
mājokļu atjaunošanai
Izremontēto pašvaldības dzīvokļu skaits gadā
Kopējais īrnieku/īpašnieku parāds
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” debitoru saistības
SIA “Līvānu siltums” debitoru saistības
Īrnieku/īpašnieku skaits, kuru parāda summa pārsniedz 1000 EUR
Pēc tiesas sprieduma atbrīvoto dzīvokļu skaits
Noslēgto īres līgumu skaits (t.sk. maiņa, iemitināšana u.c.)

0
10
5
14652,57
EUR

1
527300,00
EUR
615934,95
EUR
56/191
18
68

2020

2021

2022

2023

Personu skaits kurām ar domes lēmumu piešķirts pašvaldības
dzīvoklis, t.sk.:
- Jaunās ģimenes

8

-

Speciālisti

5

-

Personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma

3

-

Bāreņi

3

Dzīvokļu skaits, kuriem noteikts Sociālā dzīvokļa statuss
Ģimeņu/personu skaits, kuras izmitinātas Sociālajā dzīvoklī
Dzīvokļu skaits, kuriem noteikts Īslaicīgās uzturēšanās dzīvokļa statuss
Ģimeņu/personu skaits, kuras izmitinātas Īslaicīgās uzturēšanās
dzīvoklī
Dzīvokļu skaits, kuriem noteikts Grupu dzīvokļa statuss
Ģimeņu/personu skaits, kuras izmitinātas Grupu dzīvoklī
Ģimeņu/personu skaits, kuras izmitinātas Sociālajā mājā
Dzīvokļu skaits, kuros ir bijuši likvidēti, bet ir atjaunoti pieslēgumi
centralizētajai apkures sistēmai

0
0
0
0
0
0
0
0

Tiesvedību lietas un samaksātās valsts nodevas (SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”)

Gads

Tiesvedību Samaksātā Atgūtā Valsts
skaits
tiesu
tiesu
nodeva tiesu
nodeva
nodeva izpildītājam
EUR
EUR

2017.

28

7590,63

255,47 672,04

2018.

40

10400,73

3527,44 2716,01

2019.

44

9525,34

4475,48 920,85

kopā

112

27516,7

8258,39 4308,9

Tiesvedību lietas un samaksātās valsts nodevas (SIA “Līvānu siltums”)

Gads

Tiesvedību Samaksātā Atgūtā
skaits
tiesu
tiesu
nodeva
nodeva
EUR
EUR

2017.

83

5695,24

5389,35

2018.

101

7780,63

7372,76

2019.

118

10902,40

8638,62

kopā

302

24378,27

21400,7
3

