
                                   Pašvaldību aptaujas rezultāti par denacionalizētu namu īrnieku skaitu. 

                                        Atbildes saņemtas laika posmā no 21.11.2016. līdz 30.12.2016.

Ir

(skaits)
Nav

1 Rīgas dome 1441

Uz 28.11.2016. :

1) 7. reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrētas 997 personas (ģimenes);

2) 4. reģistrā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām reģistrētas 116 personas (ģimenes);

3) 4.1 reģistrā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai vispārējā kārtībā reģistrētas 328 personas (ģimenes).

2 Aglonas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

3 Aizkraukles novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

4 Aizputes novada dome 1 2013. gadā reģistra rindā bija vēl 1 persona, bet tā pārcēlās no Aizputes pilsētas uz Liepājas pilsētu.

5 Aknīstes novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

6 Alojas novada dome x Periodā no 2009.gada. 21. jūnija denacionalizēto namu īmieku kategorija nav bijusi.

7 Alsungas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

8 Alūksnes novada pašvaldība x Iepriekš denacionalizētu namu īrniekiem tika izīrēti pašvaldības dzīvokļi

9 Amatas novada pašvaldība x Iepriekš ir bijis reģistrēts 1denacionalizēta nama īrnieks, kam dzīvojamā platība ir ierādīta pašvaldībai piederošā dzīvoklī 

10 Apes novada dome x

No Apes novada Dzīvokļu komisijas darbības sākuma 2013. gada augustā, komisija  nav saņēmusi denacionalizēto namu īrnieku 

iesniegumus par dzīvokļu izīrēšanu. Ja arī iepriekš ir bijuši  iesniegumi no denacionalizēto namu īrniekiem,  pašvaldība ir izīrējusi 

pašvaldībai piedarošus dzīvokļus.  

11 Auces novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

12 Ādažu novada dome Nav sniegusi atbildi

13 Babītes novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

14 Baldones novada dome x Iepriekš 2 ģimenēm izīrēta pašvaldības īpašumā esoša dzīvojamā platība
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15 Baltinavas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

16  Balvu novada pašvaldība x Pašvaldība iepriekš denac.namu īrniekiem ir sniegusi palīdzību, izīrējot  pašvaldības dzīvokļus.

17 Bauskas novada dome 6 Reģistrētas sešas ģimenes,  kuras vēlas īrēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo platību.

18 Beverīnas novada pašvadlība x
Šāda īrnieku kategorija nav bijusi kopš novadu izveidošanās, kā arī jau krietnu laiku pirms šī notikuma 

Šis process novada pagastos norisinājās pagājušā gadsimta 90.gados, kad arī šī situācija sakārtojās.

19 Brocēnu novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

20 Burtnieku novada pašvaldība x Papildus komentāru nav

21 Carnikavas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

22 Cesvaines novada dome x Denacionalizētu īrnieku kategorija pašvaldībā bija apmērām pirms 20 gadiem. Tiem izīrētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas.

23 Cēsu novada pašvaldība x Īrniekiem 2007.-2008.gadā tika izīrēti pašvaldības dzīvokļi vai izmaksāts dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts.

24 Ciblas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

25 Dagdas novada pašvaldība x
Pilsētā ir bijuši denacionalizētu namu īrnieki, kuriem piešķirti pašvaldības dzīvokļi līdz administratīvi teritoriālajai reformai, kurus laika 

gaitā tie privatizēja

26 Daugavpils novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

27 Daugavpils pilsētas dome 1 Izīrēts pašvaldības dzīvoklis

28 Dobeles novada dome x Iepriekš denacionalizēta nama īrniekiem izīrēti pašvaldības dzīvokļi. 

29 Dundagas novada pašvaldība x Iepriekš ir bijis viens denacionalizēta nama īrnieks, kam izīrēts pašvaldības dzīvoklis. 

30 Durbes novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

31 Engures novada dome Nav sniegusi atbildi

32 Ērgļu novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

33 Garkalnes novada dome Nav sniegusi atbildi

34 Grobiņas  novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

35 Gulbenes novada dome x Iepriekš denacionalizēta nama īrniekiem izīrēti pašvaldības dzīvokļi. 

36 Iecavas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

37 Ikšķiles novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

38 Ilūkstes novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

39 Inčukalna novada pašvaldība x Iepriekš vienai ģimenei izīrētas pašvaldības dzīvojamās telpas.



40 Jaunjelgavas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

41 Jaunpiebalgas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

42 Jaunpils novada dome x Novadā ir bijuši šādi īrnieki, bet tiem ir izīrēti pašvaldības dzīvokļi, kurus personas ir privatizējušas

43 Jelgavas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

44 Jelgavas pilsētas dome 14 Līdz šim izīrēti 10 pašvaldības dzīvokļi un izmaksāti 12 dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti

45 Jēkabpils novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

46 Jēkabpils pilsētas pašvaldība x Personām, kuras bija reģistrētas dzīvokļu rindā, tika izīrēti pašvaldības dzīvokļi.

47 Jūrmalas pilsētas dome 24 7 personas gaida atbrīvošanas pabalstu. 17 - dzīvokļa izīrēšanu.

48 Kandavas novada dome x Ir bijuši daži denacionalizētu namu īrnieki līdz 2005.gadam, kuriem tika piešķirti dzīvokļi.

49 Kārsavas novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

50 Kocēnu novada dome 1
Šai personai piedāvāja dzīvojamo telpas piedāvājumu, no kura viņa atteicās. 

Šobrīd šī persona īrē dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī.

51 Kokneses novada dome Nav sniegusi atbildi

52 Krāslavas novada dome 1
Iepriekš visām šīm personām izīrēti pašvaldības dzīvokļi. Persona, kas šobrīd atrodas rindā, tur ir no 1987.gada, 

pēc vairākkārtējiem piedāvājumiem, tā atsakās, jo denacionalizētā nama īpašnieks ir miris, mantinieki nav pieteikušies.

53 Krimuldas novada dome Nav sniegusi atbildi

54 Krustpils novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

55 Kuldīgas novada pašvaldība x

 Atsevišķi denacionalizētu namu īrnieki nekad nav bijuši izdalīti, tie iepriekš uzņemti vispārējā rindā. 

Denacionalizēto namu īrniekiem palīdzība sniegta, izīrējot dzīvokļus.

56 Ķeguma novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

57 Ķekavas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

58 Lielvārdes novada pašvaldība x No 2009.gada nav bijušas reģistrētas personas no denacionalizētiem namiem

59 Liepājas pilsētas dome 3 Papildus komentāru nav

60 Limbažu novada dome x Iepriekš ir bijuši denacionalizētu namu īrnieki, kam izīrētas pašvaldības dzīvojamās telpas

61 Līgatnes novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

62 Līvānu novada dome x Iepriekš visiem denacionālizēto namu īrniekiem ir izīrēti pašvaldības dzīvokļi  

63 Lubānas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi



64 Ludzas novada pašvaldība x Iepriekš tika reģistrēta viena persona, kurai tika izīrēts pašvaldības dzīvoklis.

65 Madonas novada pašvaldība 25 Papildus komentāru nav

66 Mazsalacas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

67 Mālpils novada dome 3 Iepriekš 2 ģimenēm izīrētas pašvaldības dzīvojamās telpas, 4 ģimenēm izmaksāts dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts. 

68 Mārupes novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

69 Mērsraga novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

70 Naukšēnu novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

71 Neretas novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

72 Nīcas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

73 Ogres novada pašvaldība 5 Uz šo brīdi reģistrētas 5 ģimenes (personas) – denacionalizēto namu īrnieki.

74 Olaines novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

75 Ozolnieku novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

x Pārgaujas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

77 Pāvilostas novada pašvaldība x Iepriekš šiem īrniekiem izīrētas dzīvojamās telpas ar iespēju tās privatizēt. 

78 Pļaviņu novada dome x Papildus komentāru nav

79 Preiļu novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

80 Priekules novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

81 Priekuļu novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

82 Raunas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

83 Rēzeknes pilsētas dome 4 Reģistrētas 4 personas (ģimenes) mājokļu jautājuma risināšanai

84 Rēzeknes novada pašvaldība x Rēzeknes novada pašvaldībā šādas īrnieku kategorijas iepriekš nav bijis.

85 Riebiņu novada dome Nav sniegusi atbildi

86 Rucavas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

87 Rojas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

88 Ropažu novada pašvaldība x Iepriekš denecionalizēto māju īrniekiem tika izīrēti pašvaldības dzīvokļi.



89 Rugāju novada dome Nav sniegusi atbildi

90 Rundāles novada dome x Ir bijusi šāda īrnieku kategorija - pašvaldība ir sniegusi palīdzību izīrējot pašvaldības dzīvokli. 

91 Rūjienas novada pašvaldība x papildus komentāru nav

92 Salacgrīvas novada dome Nav sniegusi atbildi

93 Salas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

94 Salaspils novada pašvaldība 2
Reģistrēta viena ģimene (2 cilv.) pirmās kārtas rindā  kopš 20.07.2015. Šāda īrnieku kategorija pašvaldībā iepriekš nav bijusi.

95 Saldus novada pašvaldība 4

Laika periodā no 2009. līdz 2015.gadam pašvaldība izīrējusi  dzīvokļus 36 personām.

Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsti Saldus novadā nav piešķirti.

96 Saulkrastu novada dome 4 Papildus komentāru nav

97 Sējas novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

98 Siguldas novada dome 8

Personas reģistrā ir kopš 1987.gada. 

Laika posmā no 2007.-2016.gadam Siguldas novada pašvaldība ir izmaksājusi vienreizējo dzīvojamās telpas 

atbrīvošanas pabalstu 30 personām (ģimenēm), ieskaitot 2 (divus) vienreizējos dzīvojamās telpas

 atbrīvošanas pabalstus 35571.80 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, 80 centi) 

apmērā, kas tika izmaksāti 2013. un 2015.gadā.

99 Skrīveru novada dome x
Dzīvokļu rindā bijusi reģistrēta persona, kura dzīvojusi likumīgajam īpašniekam atdotā mājā uz īres līguma

 pamata līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Šai personai 2011.gadā izīrēts pašvaldības dzīvoklis

100 Skrundas novada pašvaldība 5
Pēc vairākkārtējiem citu dzīvojamo telpu piedāvājumiem, personas ir izvēlējušās palikt rindā un

 esošajos dzīvokļos, jo mājas īpašnieks īri nav uzteicis un dzīvojamo telpu izmaksas ir zemas. 

101 Smiltenes novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

102 Stopiņu novada dome 1 Papildus komentāru nav

103 Strenču novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

104 Talsu novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

105 Tērvetes novada dome x Pašvaldībā ir bijusi viena persona-denac.nama īrnieks, kam izīrētas pašvaldības īpašumā esošas dzīvojamās telpas.

106 Tukuma novada dome 4 Papildus komentāru nav

107 Vaiņodes novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

108 Valkas novada dome 1
Minētajai ģimenei ir īres līgums ar denac.nama īpašnieku, tomēr, ja situācija mainīsies, tiks izīrēts pašvaldībai piederošs dzīvoklis. Iepriekš 

7 ģimenēm izīrēts pašvaldības dzīvoklis, 1 ģimenei izmaksāts dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts. 



109 Valmieras pilsētas pašvaldība x
Iepriekš denacionalizētu namu īrniekiem ir izīrētas dzīvojamās telpas 

un izmaksāti dzīvokļa atbrīvošanas pabalsti (līdz brīdim, kamēr valsts maksāja pabalsta otru daļu). 

110 Varakļānu novada pašvaldība Nav sniegusi atbildi

111 Vārkavas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

112 Vecpiebalgas novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

113 Vecumnieku novada dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

114 Ventspils novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

115 Ventspils pilsētas dome x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

116 Viesītes novada pašvaldība 1 Minētā ģimene vēlas īrēt dzīvokli ar malkas apkuri 1.stāvā, un rindā ir no 2012.gada.

117 Viļakas novada dome x Šāda īrnieku kategorija pašvaldībā ir bijusi iepriekš, no pašvaldības puses šiem īrniekiem tika piešķirti un izīrēti dzīvokļi.

118 Viļānu novada pašvaldība x Šāda īrnieku kategorija pašvaldībā ir bijusi iepriekš. Šiem īrniekiem tika  izīrēts pašvaldības dzīvoklis.

119 Zilupes novada pašvaldība x Pašvaldībā šāda īrnieku kategorija iepriekš nav bijusi

kopā: 1559


