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DOMES LĒMUMS 

Lubānā 

 

30.12.2019.        (Protokols Nr.13, 9.§) 

 

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā  

 

 2019. gada 19. decembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) 

saņēma [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (reģ.Nr.LUB/2.10/19/404), kurā lūdz 

piešķirt viņam dzīvojamo platību, sakarā ar to, ka iepriekšējā dzīves vietā apstākļi sadzīvei 

nav pieņemami (Lubānas novads, Lubāna,  Baložu iela 7). Māja ir bīstamā stāvoklī un viņam, 

kā II grupas invalīdam ar veselības problēmām, tur atrasties ir neiespējami. Iesniegumā 

norāda, ka grib vērst uzmanību uz to, ka viņa iztikas līdzekļi mēnesī ir zem iztikas minimuma 

un sakarā ar to viņam no 01.09.2019.līdz 29.02.2020. ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ko 

paredz 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 299. Izvērtējot viņa lūgumu, 

gribot atzīmēt savu statusu noteiktajai kārtībai par dzīvokļu jautājumu risināšanu, uzskatot, ka 

viņam no visiem minētajiem punktiem ir piemērojams punkts Nr. 2.  

 2012. gada 28. jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 „Par 

Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punkts nosaka, ka 

„Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro 

dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu 

par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas 

izslēgšanu no palīdzības reģistra”. 

 No Iedzīvotāju reģistra datiem redzams, ka kopš 1998. gada 8. aprīļa personas [..] 

deklarētā dzīvesvieta ir [..]. Lubānas novads. 

[..] iesniegumā norāda, ka viņam ir piešķirts trūcīgā statuss un, ka ir  II grupas invalīds 

ar veselības problēmām. Iepriekšējā dzīvesvietā (Baložu ielā 7, Lubānā) apstākļi sadzīvei nav 

pieņemami un viņam kā II grupas invalīdam tur atrasties ir neiespējami. No iesniegumā 

minētā izriet, ka [..] norādītais pamats, palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā, 

pieprasījumam, ir nepieņemamie dzīves apstākļi līdzšinējā dzīvesvietā. 

Noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” 23.punkts nosaka, kādos gadījumos personām ir tiesības saņemt Lubānas novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 

dzīvojamās telpas izīrēšana. [..] iesniegumā minētais iemesls- nepieņemami dzīves apstākļi 

līdzšinējā dzīvesvietā, nav ietverts Noteikumu Nr. 7 23.punktā, līdz ar to pašvaldībai nav 

pamata [..] atzīt par tiesīgu saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā. 

Noklausījusies un izvērtējusi izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju, 

pamatojoties uz 28.06.2012. Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada 

pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot.Nr.12, 3.§) 

atzinumu, 
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, 

nolemj: 

Atzīt, ka [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Lubānas novads, nav tiesīgs 

saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Tālis Salenieks 

 

 


