
     

                                                                                                     

Pielikums Nr.1 

 

   

Latvijas pašvaldību sniegto atbilžu apkopojums par palīdzības ietvaros 

piedāvāto mājokļu kvalitāti 
  

    

pārbaudes lietā Nr.2014-35-18AC 

   

        
Nr.p.k. Pašvaldība 

Brīvi, neizīrēti 

mājokļi  

uz 01.04.2014. 

Reģistrētās 

personas  

uz 01.04.2014.  

Dzīvokļu tehniskais  

stāvoklis 
Atteikuma iemesli  

  

1 Rīgas dome 59 5385 Gan dzīvošanai derīgi, gan remontējami 

Atrašanās vieta, mājokļa 

plānojums, platība, 

nevēlēšanās 

 ieguldīt līdzekļus 

kosmētiskā remonta 

veikšanai 

    

2 Aglonas novada dome 4 20 Kosmētiski remontējami 
Personas neprecizē 

atteikuma iemeslus 
    

3 Aizkraukles novada pašvaldība 

23 ( t.sk. 5 dzīvokļi 

un  

18 soc.dzīv.telpas) 

5 
2 - no piedāvātajiem dzīvokļiem remontējami, par sociālajām dzīvojamām 

telpām nav informācijas 

Nepietiekoša dzīvojamā 

platība, plānojums 
    

4 Aizputes novada dome 0 68 Brīvu nav 

Maza dzīvojamā platība, 

neapmierina labierīcību 

jautājums, atrašanās vieta 

    

5 Aknīstes novada pašvaldība 14 34 Gan dzīvošanai derīgi, gan remontējami 

Atrašanās vieta, komunālo 

pakalpojumu izmaksas,  

dzīvojamās telpas platība 

    

6 Alojas novada dome 5 19 
5-dzīvošanai derīgi, bet pašvaldības īpašumā  

ir arī citi dzīvokļi,kas nav dzīvošanai derīgi, 

avārijas stāvoklī un netiek piedāvāti 

Atrašanās vieta, lielas 

komunālo pakalpojumu 

izmaksas,  

labiekārtojums, platība 

    

7 Alsungas novada dome 7 27 Nav izīrējami (nav dzīvošanai derīgi) 
Labiekārtojuma līmenis, 

atrašanās vieta 
    

8 Alūksnes novada pašvaldība 2 109 Kosmētiski, kapitāli remontējami 

Atrašanās vieta,  nespēja 

samaksāt īres un 

 komunālo pakalpojumu 

maksājumus 

    



9 Amatas novada pašvaldība 

5 dzīvokļu +4  

atsevišķas istabas 

veco ļaužu mājā 

0 Dzīvošanai derīgi, bet remontējami Atrašanās vieta     

10 Apes novada dome 0 12 Esošie nav dzīvošanai derīgi, tādēl norādīts, ka brīvu nav 
Atrašanās vieta, 

labiekārtojuma līmenis 
    

11 Auces novada pašvaldība 36 9 Gan dzīvošanai derīgi, gan remontējami 
Atrašanās vieta, 

labiekārtojuma līmenis 
    

12 Ādažu novada dome 2 0 Dzīvošanai derīgi  Atrašanās vieta     

13 Babītes novada pašvaldība 0 13 Nav atbildēts Nav atbildēts     

14 Baldones novada dome 
3  

(kas ir jau izīrēti) 
9 Dzīvošanai derīgi 

Nepietiekama platība, 

labiekārtotības līmenis 
    

15 Baltinavas novada dome 0 3 Nav atbildēts Nav atbildēts     

16  Balvu novada pašvaldība 5 14 Dzīvošanai derīgi Atrašanās vieta     

17 Bauskas novada dome 2 27 Dzīvošanai derīgi 

Atrašanās vieta, dārgi 

komunālie pakalpojumi, 

vecākiem  

cilvēkiem - augstākie ēkas 

stāvi 

    

18 Beverīnas novada pašvadlība 9 0 Visus nepieciešams remontēt pirms izīrēšanas Atrašanās vieta     

19 Brocēnu novada pašvaldība 10 0 Dzīvošanai derīgi, 4 dzīvokļos vēl notiek remonts 

Atteikumi tiek saņemti 

reti, bet ja ir - tad maza 

platība,  

atrašanās vieta 

    

20 Burtnieku novada pašvaldība 5 15 
Dzīvošanai derīgi, 3 mājokļos jāveic kosmētiskais 

 remonts 
Atrašanās vieta     

21 Carnikavas novada pašvaldība 3 5 Dzīvošanai derīgi, remontēti 
Tiek piedāvātas tīkai tīras 

un remontētas telpas 
    



22 Cesvaines novada dome 5 1 Remontējami Atrašanās vieta     

23 Cēsu novada pašvaldība 45 12 
5-kapitāli remontējami 

pārējiem nepieciešams kosmētiskais rmeonts 

Labiekārtojuma līmenis, 

atrašanās vieta, augsti 

komunālie maksājumi 

    

24 Ciblas novada pašvaldība 1 3 Dzīvošanai nederīgs - bez apkures Atrašanās vieta     

25 Dagdas novada pašvaldība 56 58 
8-dzīvošanai derīgi, apmierinošā stāvoklī 

5-kosmētiski remontējami 

43-kapitāli remontējami 

Atrašanās vieta, nespēja 

samaksāt īres un komunālo 

 pakalpojumu maksājumus 

    

26 Daugavpils novada dome 133 39 
26- dzīvošanai derīgas,  

107 - dzīvošanai nederīgas 

Atrašanās vieta, 

nepieciešamība pēc krāsns 

apkures (lētāk) 

    

27 Daugavpils pilsētas dome 21 146 
Nav derīgas dzīvošanai, bet pirms piedāvāšanas īrēt tajās tiek  

veikts remonts, lai atbilstu dzīvošanai derīgas telpas nosacījumiem 

Atrašanās vieta, komunālo 

pakalpojumu izmaksas,  

labiekārtojums 

    

28 Dobeles novada dome 105 50 

Apmierinošā vai labā stāvoklī - 39 (iesniegta tabulas izdruka) 

Nespēja samaksāt īres un 

komunālo pakalpojumu 

maksājumus, atrašanās 

vieta, nav līdzekļu 

nepieciešamajam 

remontam 

    

29 Dundagas novada pašvaldība 16 6 Visi 16 ir dzīvošanai nederīgi 
Tehniskais stāvoklis, 

atrašanās vieta 
    

30 Durbes novada pašvaldība 28 20 Remontējami 
Tehniskais stāvoklis, 

atrašanās vieta 
    

31 Engures novada dome 5 7 Sliktā stāvoklī, remontējami 

Mājokļu tehniskais 

stāvoklis, labiekārtotības 

līmenis, 

 atrašanās vieta 

    

32 Ērgļu novada pašvaldība 3 16 Remontējami labierīcību trūkums     

33 Grobiņas  novada dome 41 103 
28 dzīvokļi nav dzīvošanai derīgi, nepieciešams 

 kapitālais remonts 

Atrašanās vieta, stāvs, 

malkas apkures  

nepieciešamība (lētāk) 

    



34 Gulbenes novada dome 116 142 
Pēc remontdarbiem - aptuveni 42 varēs piedāvāt, 

 bet 74 - jāveic kapitālais remonts 

Atrašanās vieta, nav 

sakārtota krāsns apkure un 

tml. 

    

35 Iecavas novada dome 0 80 Visbiežāk remontējami (atbrīvojas ļoti reti) 

Nav pieprasījuma pēc 

labiekārotiem, pārsvarā 

vēlas īrēt  

lētus dzīvokļus  

    

36 Ikšķiles novada pašvaldība 3 1 
2 - labā stāvoklī 

1 - dzīvošanai derīgs 
Atrašanās vieta     

37 Ilūkstes novada pašvaldība 128 88 dažādi  

Neatbilstoša platība, 

atrašanās vieta, apkures 

izmaksas,  

dzīvokļa izvietojums mājas 

stāvā 

    

38 Inčukalna novada pašvaldība 13 11 Dzīvošanai derīgi, daļa remontējami Atrašanās vieta     

39 Jaunjelgavas novada dome 16 89 Sliktā stāvoklī, remontējami 

Augstās apkures izmaksas, 

nepietiekama platība,  

tehniskais stāvoklis 

    

40 Jaunpiebalgas novada dome 4 6 
Dzīvošanai derīgi, bet nepieciešams kosmētiskais 

 remonts 

Atrašanās vieta, platība, 

uzturēšanas izmaksas 
    

41 Jaunpils novada dome 2 1 1- dzīvošanai derīgs, 1 - dzīvošanai nederīgs Atrašanās vieta     

42 Jelgavas novada pašvaldība 104 56 

56 - kritiskā stāvoklī (risina jautājumu par likvidāciju) 

4 - remontējami kosmētiski 

5 - tiek gaidītas atbildes uz piedāvājumu 
39 - remontējami 

Labiekārtotības līmenis, 

atrašanās vieta 
    

43 Jelgavas pilsētas dome 67 88 Jāveic neliels remonts, gan kapitāli remontējami Atrašanās vieta     

44 Jēkabpils novada pašvaldība 123 12 

21 - dzīvošanai derīgi 

3 - remontējami 

99- kapitāli remontējami 

Atrašanās vieta     

45 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 46 138 Gan dzīvošanai derīgi, gan remontējami Atrašanās vieta     



46 Jūrmalas pilsētas dome 16 248 Dzīvošanai derīgas, remontējamas 
Augsti komunālie 

maksājumi 
    

47 Kandavas novada dome 20 24 
2 - dzīvošanai derīgi 

18 - kapitāli remontējami 

Atrašanās vieta, 

labiekārtojuma līmenis 
    

48 Kocēnu novada dome 0 12 Nav sniegta atbilde 
Nav sniegta atbilde pēc 

būtības 
    

49 Kokneses novada dome 2 19 1- derīgs, 1- jāremontē Atrašanās vieta     

50 Krāslavas novada dome 0 172 
Kosmētiski remontējami, nepieciešamības gadījumā  

logu,durvju nomaiņa 
Nav sniegta atbilde     

51 Krimuldas novada dome 0 0 

                                                                                                  Dome skaidro, 

ka tai šobrīd nav brīvu dzīvokļu, līdz ar to dzīvokļu piedāvājums neveic. 

Nav izveidots reģistrs.  

      

52 Krustpils novada pašvaldība 13 9 Kosmētiski remontējami 

Vēlēšanās īrēt dzīvokli 

savā pārvaldes 

administratīvajā teritorijā 

    

53 Kuldīgas novada pašvaldība 149 137 

46 - dzīvošanai nederīgi 

73 - kosmētiski remontējami, ieguldot dažāda  

apjoma līdzekļus 

30 - dzīvošanai derīgi 

Labiekārtotības līmenis, 

platība, atrašanās vieta 
    

54 Ķeguma novada dome 6 3 1-izremontēts, pārējie 5 remontējami Atrašanās vieta     

55 Ķekavas novada pašvaldība 

22  

(t.sk.18 istabas 

un 4 dzīvokļi) 

0 
2-kapitāli remontējami, pārējie dzīvošanai derīgi, nepieciešams  

neliels kosmētiskais remonts 

Labiekārtotības līmenis, 

kaimiņi 
    

56 Lielvārdes novada pašvaldība 0 12 Neviens nav piedāvājams dzīvošanai - nederīgi 
Lieli komunālie 

maksājumi, atrašanās vieta 
    

57 Liepājas pilsētas dome 137 390 
60 - kosmētiski remontējami 

77 - kapitāli remontējami 

Augsti komunālie 

maksājumi, labiekārtojuma 

trūkums 

 dzīvokļos ar krāsns 

apkuri, līdzekļu trūkums 

remontam 

    



58 Limbažu novada dome 22 76 Kapitāli remontējami, kosmētiski remontējams 
Atrašanās vieta, platība, 

labiekārtojuma pakāpe 
    

59 Līgatnes novada pašvaldība 16 8 

7 - dzīvošanai nederīgi, pēc ugunsgrēka 
3 - nepieciešams kapitālais remonts 

3 - pieņemts lēmums neizīrēt, jo atrodas 100 gadus 

 vecu koka barakveida dzīvojamo māju jumta stāvos 
3 - uzsākts atsavināšnas process, jo to stāvoklis ir tuvu avārijas stāvoklim 

Nespēja samaksāt īres un 

komunālos maksājumus, 

platība,  

atrašanās vieta, tehniskais 

stāvoklis 

    

60 Līvānu novada dome 24 28 

20 - dzīvošanai derīgi 

3 - remontējami 

1 - avārijas stāvoklī 

Tehniskais stāvoklis, 

platība, dzīvokļa 

izvietojums mājas stāvā 

    

61 Lubānas novada pašvaldība 17 0 Dzīvošanai nederīgi 

Uz dzīvošanai nederīgiem 

dzīvokļiem norīkojumi 

netiek 

 izsniegti, atteikumi nav 

saņemti 

    

62 Ludzas novada pašvaldība 3 276 Dzīvošanai derīgi  

Atrašanās vieta, dzīvokļa 

tehniskais stāvoklis, stāvs,  

apkures izmaksas 

    

63 Madonas novada pašvaldība 13 268 Dzīvošanai derīgi, remontējami 

Atrašanās vieta, nespēja 

samaksāt īres un komunālo 

 pakalpojumu maksājumus 

    

64 Mazsalacas novada pašvaldība 11 + 1 māja 15 
5 - dzīvošanai derīgi 

6 - dzīvošanai nederīgi, kapitāli remontējami 

māja - dzīvošanai nederīga, izdedzis 2.stāvs 

Atrašanās vieta, lielā īres 

maksa, neatbilstošs 

kontingents,  

labiekārtojums, bērnu/bāreņu 

gadījumā atsaka, jo nav 

līdzekļu  

dzīvokļa uzturēšanai 

    

65 Mālpils novada dome 0 17 Nav sniegta atbilde Atrašanās vieta     

66 Mārupes novada dome 1 Nav sniegta 

atbilde  

                                                                                         Dzīvojamā telpa ir 

labā stāvoklī un paredzēta sociālā dienesta un bāriņtiesas neparedzētu 

gadījumu vajadzībām 

      

67 Mērsraga novada pašvaldība 0 3 Nav atbildēts Nav atbildēts     

68 Naukšēnu novada pašvaldība 4 0 Dzīvošanai derīgi, apmierinošā stāvoklī 
Mājokļa platība - pārāk 

liela vai maza 
    



69 Neretas novada pašvaldība 11 26 Dzīvošanai derīgi, bet remontējami 
Nepieteikami līdzekļi 

remonta veikšanai 
    

70 Nīcas novada dome 6 34 
5 - kapitāli remontējami (krāsns, logi, durvis) 

1 - dzīvošanai derīgs 

Atteikšanās nav, 

dzīvošanai nederīgie netiek 

piedāvāti 

    

71 Ogres novada pašvaldība 22 51 Dzīvošanai derīgi, atsevišķi - remontējami 

Atrašanās vieta, 

nepietiekama platība, 

dzīvokļa izvietojums 

 mājas stāvā 

    

72 Olaines novada pašvaldība 1 6 
Atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai gan nav  

ilgstoši remontēti  

Atteikumi pārsvarā no 

bērniem, bāreņiem - 

mācās, nestrādā, 

 vēlas saņemt pirms 24 

g.vecuma sasniegšanas 

    

73 Ozolnieku novada pašvaldība 29 9 Visi ir remontējami Atrašanās vieta     

74 Pārgaujas novada pašvaldība 5 4 Dzīvošanai derīgi, bet remontējami 

Nav atteikušies, bet pirms 

tam vienojas, ka 

pašvaldība veiks  

remontdarbus 

    

75 Pļaviņu novada dome 

0, bet ir sociālie 

dzīvokļi  

(skaits nav minēts) 

27 Pirms izīrēšanas veic remontu (kosmētisko, santehnikas nomaiņu utt.) 

Atrašanās vieta, 

labiekārtojuma līmenis, 

dzīvokļa paltība 

    

76 Priekules novada pašvaldība 130 1 
16 - dzīvošanai derīgi 

24 - remontējami 

90 - kapitāli remontējami 

Centrālapkures neesamība, 

līdzekļu trūkums dzīvokļa 

sakārtošanai 

    

77 Raunas novada dome 3 2 Labā stāvoklī  

Atsakās, jo mājokli 

personas atradušas 

patstāvīgi 

    

78 Rēzeknes pilsētas dome 20 362 Dzīvošanai derīgas 
Saņemot piedāvājumu - 

personas neatsakās 
    

79 Rucavas novada dome 5 14 
4 - jāveic kosmētiskais remonts, 3 dzīvokļiem nav apkures  

(nesakrīt ar norādīto brīvo dzīvokļu skaitu) 
Apkures neesamība     

80 Rugāju novada dome 8 0 
Apmierinošā stāvoklī, pirms izīrēšanas tiek veikts kosmētiskais remonts 

(durvis logi, apkures sistēmas apkope) 
Atrašanās vieta     



81 Rundāles novada dome 5 0 
4 - dzīvošanai nederīgi 

1 - dzīvošanai derīgs 
Labiekārtojuma trūkums     

82 Rūjienas novada pašvaldība 6 42 Kosmētiski remontējami  Atrašanās vieta     

83 Salacgrīvas novada dome 3 33 Dzīvošanai derīgas. Telpas ir kopmītņu tipa trīs istabas.  Atrašanās vieta     

84 Salas novada pašvaldība 20 1 Gan dzīvošanai derīgi, gan nederīgi  

Tikai viens atteikums bijis, 

jo pēc personas ieskatiem 

dzīvoklī 

 bija jāveic kapitālais 

remonts 

    

85 Salaspils novada pašvaldība 2 59 Dzīvošanai derīgi  
Atrašanās vieta, 

labiekārtojuma līmenis 
    

86 Sējas novada dome 0 3 Ja jāizīrē dzīvojamā telpa, vienojas ar īrnieku par veicamo remontu.  

Pašvaldība neliela, 

dzīvokļu problēma nav 

aktuāla 

    

87 Siguldas novada dome 5 75 Remontējami  

Labiekārtotības līmenis, 

atrašanās vieta, komunālo  

pakalpojumu izmaksas, 

dzīvojamās telpas platība 

    

88 Skrīveru novada dome 1 6 Remontējams 
Atrašanās vieta, 

labiekārtojuma līmenis 
    

89 Skrundas novada pašvaldība 38 143 
16 - dzīvošanai derīgi 

5 - remontējami 

17 - kapitāli remontējami 

Komunālo pakalpojumu 

izmaksas 
    

90 Smiltenes novada dome 0 19 Nav sniegta atbilde Labiekārtotības līmenis     

91 Stopiņu novada dome 6 45 Apmierinošs stāvoklis, jāveic kosmētiskais remonts Atrašanās vieta     

92 Strenču novada dome 46 0 Dzīvošanai derīgi un remontējami 
Dzīvokļa lielā platība, 

izvietojums ēkas stāvā 
    

93 Talsu novada pašvaldība 96 57 Remontējami 

Nespēja samaksāt īres un 

komunālo pakalpojumu 

 maksājumus, tehniskais 

    



stāvoklis, atrašanās vieta 

94 Tērvetes novada dome 9 20 Nepieciešami kapitālieguldījumi Labiekārtotības līmenis     

95 Tukuma novada dome 4 238 
1 - nav ūdens pievada 

1 - kosmētiski remontējams 

2 - kapitāli remontējams 

Izvietojums dzīvojamā 

mājā, nepietiekama 

dzīvokļa platība,  

kanalizācijas trūkums 

dzīvoklī 

    

96 Valmieras pilsētas pašvaldība 60 

3 (uz 

28.04.2014. 

izīrētas telpas) 

Dzīvošanai atbilstošs Nav atteikumu     

97 Varakļānu novada pašvaldība 23 9 15 - sliktā stāvoklī, remontējami, netiek piedāvāti  
Tehniskais stāvoklis, 

atrašanās vieta 
    

98 Vārkavas novada pašvaldība 2 0 Dzīvošanai derīgi Atrašanās vieta     

99 Vecumnieku novada dome 11 28 Remontējami 

Nespēja samaksāt īres un 

komunālo 

 pakalpojumu maksājumus, 

no dzīvokļiem lauku apvidū  

atsakās darba vietu trūkuma 

dēļ 

    

100 Ventspils novada pašvaldība 77 78 Dzīvošanai derīgi, remontējami 

Atrašanās vieta, vēlas 

mazāku labiekārtojumu, lai 

mazāk jāmaksā 

    

101 Ventspils pilsētas dome 0 59 
Ja atbrīvojas, tad tie ir gan dzīvošanai derīgi, gan kosmētiski, gan kapitāli 

remontējami. 2009-2009.gadā iegādāti 10 dzīvokļi, kuros veikts kosmētiskais 

remonts. 

Atrašanās vieta, stāvs, 

kaimiņi 
    

102 Viesītes novada pašvaldība 15 60 Pārsvarā remontējami 
Dzīvokļa lielā platība, 

izvietojums ēkas stāvā 
    

103 Viļakas novada dome 0 3 Nav sniegta atbilde Atteikumu nav     

104 Viļānu novada pašvaldība 5 29 
Dzīvošanai derīgi, remontējami.  

Netiek uzlaboti finanšu resursu trūkuma dēļ.  

Atrašanās vieta, 

neatbilstoša dzīvojamā 

platība 

    



105 Zilupes novada pašvaldība 7 48 Dzīvošanai derīgi 

Tehniskais stāvoklis, jo 

pašvaldības īpašumā 

galvenokārt ir 

nelabiekārtoti mājokļi 

    

 


