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LĪVĀNU NOVADA DOME
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Līvānu novada domes
ārkārtas sēdes protokols
LĪVĀNOS

2019. gada 6. augustā

Nr.11

Sēdes sākums plkst.1100
Sēdi vada:
Sēdi protokolē:

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA

Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS
2) Māris GRIGALIS
3) Inese JAUNUŠĀNE
4) Ināra KALVĀNE
5) Jānis MAGDAĻENOKS
6) Ivans MATROSOVS
7) Gatis PASTARS
8) Pēteris ROMANOVSKIS
9) Ļevs TROŠKOVS
10) Andris VAIVODS
11) Ainis VEIGURS
12) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ramiss AĻIJEVS, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Valdis LABINSKIS, neierašanās iemesls nav zināms
3) Ginta KRAUKLE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece
3) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītājas

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris
Antra VILCĀNE, nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
3. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram, Ļ. Troškovam, I. Kalvānei, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam
P. Romanovskim, A. Veiguram
Paskaidro A. Skromāns, I, Dobele, U. Skreivers
Sakarā ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta „Viedo
pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” īstenošanu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta
noteikumiem nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 128935,00 EUR (viens simts divdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro) apmērā 2019. gada oktobrī uz 7 (septiņiem)
gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansētā projekta „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”
īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu
pašvaldības budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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2. Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska
Sakarā ar Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta „Viedo
pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” īstenošanu, un ņemot vērā, ka saskaņā
ar iepirkuma rezultātiem būvdarbu izmaksas sastāda 205638,93 EUR (ieskaitot PVN),
projekta attiecināmās izmaksas ir 198363,22 EUR, līdz ar to izmaksu sadārdzinājums
sastāda 7275,71 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 2541 EUR, līdz ar to no
pašvaldības budžeta kopā nepieciešami 9816,71 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, , atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 9816,71 EUR apmērā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
finansētā projekta „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” īstenošanai
no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
3. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei
Paskaidro A. Vilcāne
1. Izskatot A. L., dzīvojoša (adrese), 2019.gada 9. jūlija iesniegumu par atļauju
dzīvokļa Rīgas ielā 12b-38, Līvānos privatizācijas atlikušās maksas veikt pa daļām, tika
konstatēts, ka pamatojoties uz Līvānu novada domes dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2006. gada 20. septembrī pieņemto lēmumu Nr. 14-1-78 „Par dzīvokļa nodošanu
īpašumā” 2006.gada 27.decembrī ar A. L. tika noslēgts pirkuma līgums par dzīvokļa Rīgas
ielā 12b-38, Līvānos privatizāciju un līgums par privatizācijas objekta ieķīlāšanu, saskaņā
ar kuru A. L. maksājumus par privatizācijas objektu jāveic pa daļām līdz 2011.gada
30.decembrim. Kopējā maksa 53,34 (piecdesmit trīs un 34 simtdaļas) privatizācijas
sertifikāti.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007. gada 3. janvāra un 2008. gada
29. janvāra apstiprinājumu A. L. ir pārskaitījis par dzīvokļa Rīgas ielā 12b-38, Līvānos
privatizāciju 25,71 (divdesmit piecus un 71 simtdaļu) privatizācijas sertifikātus. Saskaņā ar
Līvānu novada domes 2011. gada 25. augusta lēmumu Nr. 15-26 “Par dzīvokļa Rīgas ielā
3

12b-38, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu” atlikusī maksa 27,63
privatizācijas sertifikāti vai 1100,78 EUR bija jāveic līdz 2016. gada 20. decembrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
privatizēšanu, Līvānu novada dome, , atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut A. L., dzīvo (adrese), atlikušo pirkuma maksas daļu par dzīvokļa Rīgas
ielā 12b-38, Līvānos privatizāciju 27,63 privatizācijas sertifikātu vai 1100,78 EUR samaksu
veikt divu gadu laikā (līdz 2021. gada 1. septembrim).
1.2. Pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram līdz 2019. gada 30. augustam
noslēgt ar Arvīdu Laugali papildus vienošanos pie 2006.gada 27.decembra Pirkuma līguma
un noteikt, ka maksājumi veicami vienu reizi mēnesī līdz katra mēneša 27. datumam
saskaņā ar maksājumu grafiku, ieskaitot tos Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595,
AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes pašvaldības
nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par vienošanās
noslēgšanu - juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. Z., dzīvojoša (adrese), 2019.gada 29. jūlija iesniegumu par atļauju
dzīvokļa Rīgas ielā 57-27, Līvānos privatizācijas atlikušās maksas veikt pa daļām, tika
konstatēts, ka pamatojoties uz Līvānu novada domes dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2006. gada 20. septembrī pieņemto lēmumu Nr. 14-1-116 „Par dzīvokļa
nodošanu īpašumā” 2006. gada 14. decembrī ar A. Z. tika noslēgts pirkuma līgums par
dzīvokļa Rīgas ielā 57-27, Līvānos privatizāciju un līgums par privatizācijas objekta
ieķīlāšanu, saskaņā ar kuru A. Z. maksājumus par privatizācijas objektu jāveic pa daļām
līdz 2011. gada 30. decembrim. Kopējā maksa 77,86 (septiņdesmit septiņi un 86 simtdaļas)
privatizācijas sertifikāti.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2006. gada 21. decembra un 2008.
gada 4. janvāra apstiprinājumu A. Z. ir pārskaitījusi par dzīvokļa Rīgas ielā 57-27, Līvānos
privatizāciju 37.31 (trīsdesmit septiņus un 31 simtdaļu) Saskaņā ar Līvānu novada domes
2011. gada 29. decembra lēmumu Nr. 22-10(3) “Par dzīvokļa privatizācijas samaksas
termiņa pagarināšanu” atlikusī maksa 40,55 privatizācijas sertifikāti vai 1615,51 EUR bija
jāveic līdz 2016. gada 1. decembrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
privatizēšanu, Līvānu novada dome, , atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut A. Z., dzīvo (adrese), atlikušo pirkuma maksas daļu par dzīvokļa Rīgas
ielā 57-27, Līvānos privatizāciju 40,55 privatizācijas sertifikātus vai 1615,51 EUR samaksu
veikt pa daļām, 400 EUR (četri simti euro) līdz 2019. gada 30. septembrim, 1215.51 EUR
(viens tūkstotis divi simti piecpadsmit euro un 51 cents) no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022.
gada 27. decembrim, maksājumus veicot vienu reizi mēnesī ne mazāk kā 50 EUR apmērā.
2.2. Pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram līdz 2019. gada 30. augustam
noslēgt ar A. Z. papildus vienošanos pie 2006. gada 14. decembra Pirkuma līguma un
noteikt, ka maksājumi veicami saskaņā ar maksājumu grafiku, ieskaitot tos Līvānu novada
domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes pašvaldības
nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par vienošanās
noslēgšanu - juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Sēde beidzas plkst.1145
Protokols parakstīts 2019. gada 6. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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