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Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:01
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja
Sēdē piedalās:
1) Ramiss Aļijevs
2) Andrejs Bondarevs
3) Māris Grigalis
4) Inese Jaunušāne
5) Ināra Kalvāne
6) Ginta Kraukle
7) Valdis Labinskis
8) Jānis Magdaļenoks
9) Ivans Matrosovs
10) Gatis Pastars
11) Pēteris Romanovskis
12) Andris Vaivods
13) Ainis Veigurs
14) Mārīte Vilcāne
Nav ieradies deputāts Ļevs Troškovs – attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
3) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
4) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
5) Arnita Briška, Sociālā dienesta vadītāja
6) Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja

7) Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
8) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
9) Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītājs, galvenā grāmatvede
10) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
11) Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
12) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
13) Laura Dumbrovska, juriskonsulte
14) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
15) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
16) Ligita Ancāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece nekustamo īpašumu jomā
17) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
18) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
19) Ainārs Skromāns, būvinženieris
20) Gunita Vaivode, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece vides pārvaldības jomā
21) Aiga Balule,
22) Staņislavs Vitvickis, vecākais datortīklu administrators,
23) Intis Svirskis, Līvānu novada iedzīvotājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods,
Uldis Skreivers.
3. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.10. Ziņo Ināra Kalvāne.
14. Dzīvokļu jautājums Nr.11. Ziņo Ināra Kalvāne.
15. Dzīvokļu jautājums Nr.12. Ziņo Ināra Kalvāne.
16. Par ciema statusa atcelšanu. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par adrešu informācijas precizēšanu Jersikas pagastā. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par adrešu informācijas precizēšanu Turku pagastā. Ziņo Andris Vaivods.
19. Par sakņu dārzu līgumu pagarināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
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20. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par finansējuma mērķa maiņu. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR
2021” rīkošanu. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par Līvānu novada “Jubilejas nakts tirdziņš” nolikumu. Ziņo Andris Vaivods.
24. Par Līvānu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods.
25. Par Līvānu novada “Vasaras Saulgriežu tirdziņš” nolikumu. Ziņo Andris
Vaivods.
26. Par līdzekļu piešķiršanu ūdensvada tīkla ūdens skaitītāja mezgla remontam
Līvānu novada Kultūras centrā. Ziņo Andris Vaivods.
27. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
28. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
29. Par līdzdalību SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”. Ziņo Andris
Vaivods.
30. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
31. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
32. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
33. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.4. Ziņo Andris Vaivods.
34. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo Andris Vaivods.
35. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas un
visaptverošas atjaunošanas projektiem. Ziņo Andris Vaivods.
36. Par līdzekļu piešķiršanu ventilācijas remontam Sociālā aprūpes centrā
"Rožlejas". Ziņo Andris Vaivods.
37. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par darba kārtību.
Dome izskata iepriekš izsludināto domes sēdes darba kārtību.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
29. aprīlī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes sēde.
30. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē, kurā tika lemts par izmaiņām
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sastāvā. Tika izskatīts
jautājums par Ciblas novada domes priekšsēdētājas Renātes Mikaskinas iecelšanu
Latgales plānošanas reģionā Attīstības padomē. Priekšsēdētājiem vienojoties, Renāte
Mikaskina tika iecelta darbam LPRAP.
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5. maijā Līvānu novada domes komisija izvērtēja kandidātus, kuri bija pieteikušies
jurista vakancei Līvānu novada domē. Plānots, ka jurists uzsāks darbu 2021. gada 1.
jūnijā.
6. maijā videokonferences režīmā notika Līvānu novada Kultūras centra, LSAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu
novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
7. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu Romas
katoļu draudzes prāvestu Jāni Smirnovu, Līksnas, Nīcgales un Jersikas – Madalienas
Romas katoļu draudžu prāvestu Jāni Kolnu un Vanagu un Rudzātu Romas katoļu
draudžu prāvestu Vilhelmu Bēķi.
7. maijā Līvānu novada domes vadība tikās ar biedrības “Baltā māja” pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus par Dienas centra darbības nodrošināšanu.
10. maijā un 24. maijā videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes
administrācijas darbinieku sanāksmes.
11. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās pašvaldību
vēlēšanu debatēs Latvijas Televīzijā, bet šīs pašas dienas pēcpusdienā TVNET/ReTV
rīkotajās priekšvēlēšanu debatēs. Abu raidījumu ierakstos piedalījās visu četru
pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstu līderi no Līvānu novada.
11. maijā notika Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu 2021.gada projektu konkursa
pieteikumu izvērtēšana. Kopumā tika saņemti 15 pieteikumi. Konkursa komisija lēma
pilnībā vai daļēji finansiāli atbalstīt 8 projektus.
14. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar "Y`man`s
Līvāni" Labdarība kluba pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par atbalstu bērniem
bāreņiem, SAC “Rožlejas” un citus jautājumus.
17. maijā videokonferences režīmā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija
Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
17. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods videokonferences
režīmā sniedza interviju ziņu aģentūrai LETA.
18. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Rudzāts”
pārstāvjiem, lai pārrunātu uzņēmuma turpmākās darbības plānus Līvānu novadā un
turpmākās sadarbības iespējas ar pašvaldību.
19. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle un Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece
pārrunāja 28. maijā plānotās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra
Toma Pleša darba vizītes programmu Līvānu novadā.
19. maijā notika biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) projekta
ietvaros rīkotās akcijas #EjamVisiBalsot tiešsaistes diskusija starp jauniešiem un
politiskajiem spēkiem, kas kandidē pašvaldību vēlēšanās Līvānu novadā. Diskusijā
kopumā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki.
20. maijā videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju sanāksmes.
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20. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latvijas Bērnu labklājības tīkla rīkotajā tiešsaistes seminārā “Investīcijas vs.
Izdevumi”, kurā prezentēja Līvānu novada pašvaldības praksi pakalpojumu plānošanā
un sniegšanā.
21. maijā Līvānu novada domes vadība rīkoja sanāksmi ar atbildīgajiem pašvaldības
darbiniekiem un Līvānu novada vēlēšanu komisiju, lai pārrunātu 5. jūnija pašvaldību
vēlēšanu organizatoriskos jautājumus, kā arī drošības pasākumus, vēlēšanām notiekot
Covid-19 apstākļos.
21. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods attālināti
videokonferences režīmā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības biedru kopsapulcē,
kurā valsts augstākās amatpersonas pēdējo reizi pirms administratīvi teritoriālās
reformas noslēgšanās uzrunāja visas 119 pašvaldības. Sapulces dalībniekus uzrunāja
Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru
prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Artūrs Toms Plešs.
22. maijā Rudzātu kapsētā tika apbedīts Līvānu Goda pilsonis Jānis Būmanis.
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja vairākas
sanāksmes par Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas aktivitātēm. Tajā piedalījās Līvānu
novada Kultūras centra, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas, Līvānu stikla un
amatniecības centra vadība un citi atbildīgie speciālisti.
Notikušas vairākas sanāksmes gan attālināti, gan klātienē būvobjektos par realizējamo
būvniecības projektu virzību.
Katru pirmdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.
Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un par
projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme.
Katru otrdienu Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti darba sanāksmē
tikās ar būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā,
pārstāvjiem, lai pārrunātu darbu norises gaitu.

Domes sēdi atstāj deputāts Jānis Magdaļenoks.
3. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības pārvaldes
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un sacensībās
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2020./2021.mācību gadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra
noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”, pielikumu
Nr.1 “Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” un Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra noteikumiem Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošana” saskaņā ar pievienotajiem sarakstiem Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4 (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
Pielikumā:
1. Līvānu novada izglītojamo mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju saraksts Līvānu
novada domes naudas balvai 2020./2021.mācību gadā (4 lpp).
2. Līvānu novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu konkursu, sacensību
uzvarētāju saraksts Līvānu novada domes naudas balvai 2020./2021.mācību
gadā (6 lpp).
3. Līvānu novada izglītības iestāžu dalībnieku skolu sportā saraksts Līvānu novada
domes naudas balvai 2020./2021.mācību gadā (1 lpp).
4. Līvānu novada pedagogu, kuru izglītojamie/audzēkņi ir 2020./2021.mācību gadā
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji, saraksts Līvānu novada
domes naudas balvai (5 lpp).
Domes sēdi atstāj deputāts Ramiss Aļijevs
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Ē. D., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 2021.gada 12.maija
iesniegumu par izslēgšanu no pašvaldības palīdzības reģistra jauno ģimeņu
nodrošināšanas ar dzīvojamo platību grupas, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās daļas 4. punktu, un saskaņā ar Dzīvokļu
jautājumu komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
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dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Ē. D. no pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistra
jauno ģimeņu nodrošināšanas grupas, kārtas Nr. 1.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. 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.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. R., pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada
13.maija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā vientuļai personai ar
invaliditāti, kurai nav taisnās līnijas radinieku un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību,
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, atbilstoši Līvānu novada
domes 2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.2. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas
gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu
jautājumu komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt M. R., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, pēdējā deklarētā dzīvesvietas
adrese (adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 10A-50, Līvānos, Līvānu
novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021.gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. M. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Rīgas ielā 10A50, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. M. R. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Rīgas ielā 10A-50, Līvānos, Līvānu novadā.
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4. Izslēgt M. R. no personu ar invaliditāti nodrošināšanas ar dzīvojamo platību
reģistra, kārtas Nr.1.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. 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.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot L. Z., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 14.maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni, un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes domes 2020.gada 27.augusta
saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā”
3.8. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo
daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums
ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt L. Z., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Zaļā ielā 10-14, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2021.gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. L. Z. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Zaļā ielā 10-14,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. L. Z. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– meitas L. Z. un dēla M. Z. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Zaļā ielā 10-14, Līvānos,
Līvānu novadā.
4. Izslēgt L. Z. no pašvaldības palīdzības pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas
ierosinājuma reģistra, kārtas Nr.3.
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5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. 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.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O. K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 07.maija
iesniegumu par īres tiesību piešķiršanu kā speciālistam, kas nav nodrošināts ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada
27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 3.7. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.
panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas
pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt O. K., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota trīsistabu dzīvokļa Saules ielā 12-39, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2021.gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. O. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Saules ielā 12-39,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. O. K. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– sievas B. K. un dēla A. K. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Saules ielā 12-39, Līvānos,
Līvānu novadā.
4. Izslēgt O. K. no palīdzības speciālista nodrošināšanas ar dzīvojamo platību
reģistra, kārtas Nr.7.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. 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.
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8. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot R. U., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 15.maija
iesniegumu par īres tiesību piešķiršanu kā jaunajai ģimenei, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada
27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 3.1. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.
panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas
pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt R. U., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota četristabu dzīvokļa Vecticībnieku ielā 6-36, Līvānos, Līvānu
novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021.gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. R. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 4 - istabu dzīvokļa Vecticībnieku ielā
6-36, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. R. U. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– sievas I. U., dēla M. N. un meitas V. N. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Vecticībnieku
ielā 6-36, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt R. U. no jauno ģimeņu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistra,
kārtas Nr.3.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars.
6. 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.

10

9. Dzīvokļu jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 10.maija
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas
nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 3.1. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu
komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 4
cilvēki, jauno ģimeņu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistrā ar kārtas Nr.9.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. 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.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 30.aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa inspektoram, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 211.1 panta pirmās daļas 2. punktu, 211.1 panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka „Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo
noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 35.
punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir
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mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē" un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut A. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā speciālistu grupā
ar kārtas Nr. 8.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. 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.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.8.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. L., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 12.maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā SIA „Sencis” darbiniekam, kas nav
nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 211.1 panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka „Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 27.augusta saistošo
noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.7.
punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē" un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut M. L., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā speciālistu grupā
ar kārtas Nr. 9.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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3. 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.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.9.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 06.maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā SIA „LīvMet” darbiniecei, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 211.1 panta ceturto daļu, kas
nosaka, ka „Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo
noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.7.
punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē" un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut O. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 2
cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto
speciālistu grupā ar kārtas Nr. 10.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. 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.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.10.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 30.aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai kuras aizgādībā ir 6 bērni,
no kuriem 4 ir nepilngadīgi, tai skaitā bērns invalīds kopš bērnības, kas nav nodrošināta
ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas netiek
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nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu
Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.8. punktam,
ņemot vērā 2021.gada 06. maija Līvānu novada bāriņtiesas atzinumu ”Par Aleksandras
Kusiņas ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanu” un pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas
gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu
jautājumu komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada
dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut A. K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 7
cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc sociālā
dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.7.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. 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.
14. Dzīvokļu jautājums Nr.11.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot T. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 2021.gada 05.maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai kuras dzīvojamā platība ir
gājusi bojā ugunsgrēkā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 13.panta 1.daļas 1.punktu, 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, ņemot vērā 2021.gada 28. aprīļa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
aktu Nr.21-16718 par ugunsgrēku un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu
komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome atklāti ar
12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
14

1. Iekļaut T. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekamās
palīdzības nodrošināšanas grupā ar kārtas Nr.1.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās diena.
15. Dzīvokļu jautājums Nr.12.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot N. Č., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 2021.gada16.marta
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai kurai piešķirts trūcīgas
mājsaimniecības statuss, kuras aizgādībā ir 2 mazgadīgi bērni, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu
Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.8. punktam, un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts,
ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš
tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” un
saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut N. Č., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 3
cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc sociālā
dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.8.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. 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.
16. Par ciema statusa atcelšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
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Izskatot Valsts zemes dienesta adrešu reģistra daļas 06.04.2021.gada vēstulē Nr.
LNP/2-1.6/21/836 pielikumā Nr.1 sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrētiem ciemiem Līvānu novadā, kuriem teritorijas plānojumā
nav noteiktas ciema robežas un kuros nav reģistrēta neviena adrese, dienests lūdz
izvērtēt pielikumā pievienoto informāciju, izvērtēt radušos situāciju un pieņemt
lēmumu par ciema statusa atcelšanu pielikumā minētajiem ciemiem, kuriem nav
robežas un kuros nav reģistrēta neviena adrese.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 30.punktā ir noteikts, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot
telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu
par adreses likvidēšanu.
Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 21. pantu, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 9.panta pirmo daļu, 11.panta trešo daļu, 13.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi”
2.5.apakšpunktu, 30.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Atcelt ciema statusu šādiem ciemiem Līvānu novada Jersikas un Turku
pagastā, kuriem saskaņā ar teritorijas plānojumu nav noteiktas ciema robežas un nav
noteikta neviena adrese:
1.1. Kaijas, Jersikas pagasts, Līvānu novads (ciema kods 100165176);
1.2. Klētnieki, Turku pagasts, Līvānu novads (ciema kods 100206554);
1.3. Lauciņi, Turku pagasts, Līvānu novads (ciema kods 100206587);
1.4. Māsāni, Turku pagasts, Līvānu novads (ciema kods 100206562).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. 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.
17. Par adrešu informācijas precizēšanu Jersikas pagastā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Valsts zemes dienesta adrešu reģistra daļas 06.04.2021.gada vēstulē Nr.
LNP/2-1.6/21/836 pielikumā Nr.2 sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrētu ciemu Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads,
kuram nav noteikta ciema robeža, bet kurā ir reģistrēta Stirnu iela bez adresēm Līvānu
novadā, dienests lūdz izvērtēt radušos situāciju un pieņemt lēmumu par ielas statusa
likvidāciju, jo ielas var būt tikai pilsētā vai ciemā.
16

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 ,,Adresācijas
noteikumi” 9.punktā ir noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt
adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta
trešo daļu, 13.panta otro un ceturto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, 9., 10., 30.punktu,
Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Likvidēt ielas nosaukumu Līvānu novada Jersikas pagasta Iesalniekos
reģistrētai ielai, kura atrodas teritorijā, kurai nav noteikts ciema statuss: Stirnu iela,
Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (ielas kods 100445151).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. 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.
Pielikumā:

Valsts zemes dienesta adrešu reģistra daļas 06.04.2021.gada
vēstule Nr. LNP/2-1.6/21/836 ar pielikumiem.
18. Par adrešu informācijas precizēšanu Turku pagastā.

Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un
Turku pagasta pārvaldes daļas vadītāja Kristīne Kirilova
Izskatot Valsts zemes dienesta adrešu reģistra daļas 06.04.2021.gada vēstulē Nr.
LNP/2-1.6/21/836 pielikumā Nr.3 sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā reģistrētu ciemu Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads,
kuram nav noteikta ciema robeža, bet kurā ir reģistrēta iela ar adresēm Līvānu novadā,
kuras atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām atrodas ārpus
noteiktajām ciemu robežām, un kuras jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas
plānojumam.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 ,,Adresācijas
noteikumi” 9.punktā ir noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt
adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
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adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta
trešo daļu, 13.panta otro un ceturto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.6., 2.9.apakšpunktu, 9., 10., 15., 29.,
30.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Likvidēt ielas nosaukumu Līvānu novada Turku pagasta Dubnas viensētās
reģistrētai ielai, kura atrodas teritorijā, kurai nav noteikts ciema statuss:
Dzirnavu iela, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads (adreses kods
100473701).
2. Mainīt sekojošām zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteiktās adreses Līvānu novada Turku pagastā, kas atrodas teritorijā, kurai nav
noteikts ciema statuss /skat.pielikumā tabulu/.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
Pielikumā: tabula uz 1 lpp.
Domes sēdē atgriežas deputāts Ramiss Aļijevs
19. Par sakņu dārzu līgumu pagarināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu par sakņu dārzu nomas līgumu pagarināšanas 2021. gadam deleģēšanu,
konstatēts, ka ar 2008. gada 26. marta lēmumu Nr. 3-14 “Par nomas maksu sakņu dārzu
lietotājiem” Līvānu novada dome pilnvaroja zemes komisijas priekšsēdētāju Renāti
Šmuksti pagarināt un noslēgt zemes nomas līgumus ar Līvānu pilsētas sakņu (ģimenes)
dārzu reģistrā iekļautajiem sakņu dārzu lietotājiem. 2020. gadā noslēgti 108 līgumi par
sakņu dārzu Līvānu pilsētā izmantošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.3. apakšpunktu, Līvānu novada dome
atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
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Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim zemes nomas līgumus par Līvānu
novada Līvānu pilsētas teritorijā esošajiem Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajiem
zemesgabaliem, kas iznomāti sakņu (ģimenes) dārzu lietošanai.
2. Pilnvarot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītāju Antru Vilcāni parakstīt zemes nomas līgumu pagarinājumus par Lēmuma
1.punktā minētajiem zemesgabaliem.
3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
20. Par zemes vienības nodošanu nomai.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76660100489 daļas 0,2 ha
platībā nodošanu nomā, tika konstatēts:
zemes vienības 1,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 76660100489, t. sk.
0,74 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas atrodas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, 2010. gada 30. jūnijā reģistrēta zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda, Rožupes pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr.
10000077747,
ar 2021. gada 19. februāra Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un zemes
lietu komisijas lēmumu Nr. 1-3.16/21/2.2 uz zemes vienības 1,09 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 76660100489 daļu 0,1 ha platībā no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes tika noslēgts nomas līgums.
Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.
panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, Ministru
kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, Līvānu novada dome, atklāti ar 13
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības
1,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 76660100489 daļu 0,2 ha no platībā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas atrodas Skolas ielā 7, Rožupē , Rožupes
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pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienības daļu ievietot
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot
redzamā vietā pie Rožupes pagasta pārvaldes ēkas ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē, iesniegumu iesniedzot viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76660100489
Rožupes pagastā, Līvānu novadā robežu plāna kopija uz 1 lpp.
21. Par finansējuma mērķa maiņu.

Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes 2021.gada 21.aprīļa vēstuli
par Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā Rožupes pagasta skolēnu
pārvadājumiem paredzētā finansējuma daļas 634,00 EUR apmērā novirzīšanu Rožupes
pagasta komunālajai saimniecībai kanalizācijas notekūdeņu sūkņa iegādei, kura cena ir
1333,10 EUR (ieskaitot PVN), bet budžetā šim mērķim paredzēti 700 EUR, līdz ar to
iztrūkstošā finansējuma daļa ir 633,10 EUR, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Rožupes pagasta skolēnu pārvadājumiem paredzētā finansējuma
daļu 634 EUR apmērā novirzīt Rožupes pagasta komunālajai saimniecībai kanalizācijas
notekūdeņu sūkņa iegādei, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks
un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
22. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa
„Līvānu novads VAR 2021” rīkošanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra izstrādāto nolikuma projektu
uzņēmējdarbības atbalsta konkursam „Līvānu novads VAR 2021” Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai jauno redakciju un, pamatojoties uz projekta
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atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. –
2025.gadam” 2.prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša EKONOMISKĀ
VIDE) 2.1.3. uzdevuma (Organizēt uzņēmējdarbības motivējošus pasākumus) 2.1.3.3.
pasākumam (Uzņēmējdarbības motivēšana), un ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto
saskaņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
10.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Līvānu novads VAR 2021” nolikumu (skatīt
pielikumā).
2. Rīkot uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2021” un
izsludināt pieteikšanos konkursam ar 2021. gada 31. maiju.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir projektu un attīstības speciāliste,
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p. i. Aiga Balule.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 13 lpp.
23. Par Līvānu novada “Jubilejas nakts tirdziņš” nolikumu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārtds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Līvānu novada dome ir ierosinājusi rīkot tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu
novada uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo
ražotāju piedāvājumu, veicināt to savstarpējo komunikāciju, tāpēc arī saistībā ar Līvānu
pilsētas 95 gadu jubilejas nedēļu ir izstrādāts “Jubilejas nakts tirdziņa” nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un
14.punktu, Līvānu novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.8 „Par
Līvānu novada pašvaldības nodevām” 21.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 12
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un
deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Rīkot 2021. gada 4. jūnijā un 5. jūnijā “Jubilejas nakts tirdziņu”.
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2. Atļaut ielu tirdzniecību Rīgas ielā 108 C, Līvānos – tirdzniecības vietas
“Jaunais tirgus” teritorijā un tai piegulošajā teritorijā, īslaicīgai preču pārdošanai
1.punktā minētā pasākuma laikā.
3. Apstiprināt „Jubilejas nakts tirdziņš” nolikumu (skat. pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
5. Noteikt, ka atbildīgais par kārtības un epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanu tirdzniecības laikā ir Līvānu novada domes kārtībnieks Roberts Cepurnieks.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.
Domes sēdi atstāj priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
24. Par Līvānu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata
apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un
72. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Līvānu novada pašvaldības 2020.
gada publisko pārskatu pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.livani.lv .
3. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai daļai iesniegt Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai publicēšanai tās interneta vietnē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats uz 66 lpp.
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25. Par Līvānu novada “Vasaras Saulgriežu tirdziņš” nolikumu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome ir ierosinājusi rīkot tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu
novada uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo
ražotāju piedāvājumu, veicinot to savstarpējo komunikāciju, kā arī saistībā ar Vasaras
Saulgriežu svētku programmu pilsētā ir izstrādāts “Vasaras Saulgriežu tirdziņa”
nolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 13. un 14. punktu, Līvānu novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošo
noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības nodevām” 21.punktu, Līvānu novada
dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2021. gada 22.jūnijā “Vasaras Saulgriežu tirdziņu”.
2. Atļaut ielu tirdzniecību Rīgas ielā 108 C, Līvānos – tirdzniecības vietas
“Jaunais tirgus” teritorijā un tai piegulošajā teritorijā, īslaicīgai preču pārdošanai
1.punktā minētā pasākuma laikā.
3. Apstiprināt „Vasaras Saulgriežu tirdziņš” nolikumu (skat. pielikumu).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
menedžere Ieva Pastare.
5. Noteikt, ka atbildīgais par kārtības un epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanu tirdzniecības laikā ir Līvānu novada domes kārtībnieks Roberts Cepurnieks.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.
26. Par līdzekļu piešķiršanu ūdensvada tīkla ūdens skaitītāja mezgla remontam
Līvānu novada Kultūras centrā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2021.gada 7.maija vēstuli Nr.
1.15/21/35 par līdzekļu piešķiršanu ūdensvada tīkla ūdens skaitītāja mezgla remontam,
kura izmaksas saskaņā ar tāmi sastāda 2249,12 EUR (ieskaitot PVN), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 2249,12 EUR apmērā Līvānu novada kultūras centram
ūdensvada tīkla ūdens skaitītāja mezgla remontam no Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
27. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot S. M. 2020. gada 22. februāra iesniegumu par zemes vienības 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402 atsavināšanu, konstatēts, ka zemes
vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402, kas atrodas Jersikas
pagastā Līvānu novadā, zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601). Ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-11
,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” zemes
vienība ir atzīta par piekritīgu pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada domes vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402,
kas atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, nav nepieciešama Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai un atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai var tikt atsavināta izsolē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3. pirmās daļas 1.punktu, 3.panta otro
daļu, 4. panta pirmo daļu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402,
kas atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, atsavināšanai izsolē.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai zemes vienību 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402 ierakstīt Zemesgrāmatā, veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un iesniegt Līvānu
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novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai
privatizācijas procesa organizēšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
28. Par pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemts M. M., deklarētā adrese: (adrese), 2021.gada
22.aprīļa iesniegums (reģ. Nr LNP/2-7.1/21/452) par dzīvokļa Nr. 13 Sporta ielā 3b,
Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu, maksājot par dzīvokļa atsavināšanu vienā
maksājumā visu summu.
Līvānu novada dome 2020. gada 30. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14-12 “Par
dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai”.
Dzīvoklis Nr. 13 Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu novadā 2021. gada 4. janvārī,
žurnāla Nr. 300005272050, reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
4486-13.
SIA “Latio” iesniedza 2021. gada 5. februāra nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/21-360, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 13 dzīvojamā mājā Sporta ielā 3b,
Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 7400 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00
centi) apmērā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā
noteikts, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta
ceturtajā daļā minētā persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4.
panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Līvānu
novada domes 2020.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 14-12 “Par dzīvokļa īpašuma nodošanu
atsavināšanai”, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, M. M.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 3 – istabu dzīvokli Nr. 13 ar kopējo platību 69,1 m²
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(kadastra Nr. 76119001152, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4486 13)
dzīvojamā mājā Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu novadā un 656/22779 kopīpašuma
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 76110031717001 un 656/22779
domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 76110031717 par noteikto
maksu 7400 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro).
2. M. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt samaksu 7400 EUR
(septiņi tūkstoši četri simti euro), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar M. M. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās samaksas veikšanas.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par līguma
slēgšanu ir Līvānu novada domes Personālā vadības un administratīvās daļas vadītāja
vietniece juridiskajā jomā Laura Dumbrovska.
5. 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.
29. Par līdzdalību SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātei Inārai Kalvānei
Paskaidro Personāla vadība sun administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajā
jomā Laura Dumbrovska
Līvānu novada pašvaldībai pieder 100% daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģ.nr.41503010497
(turpmāk – SIA). SIA reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 20.04.1994. un no nodibināšanas
brīža sniedz iedzīvotājiem, juridiskajām un publiskajām personām pakalpojumus. SIA
struktūra sastāv no 4 iecirkņiem, kas sniedz pakalpojumus: Ūdensapgādes un
kanalizācijas iecirknis, Dzīvokļu saimniecības iecirknis, Atkritumu apsaimniekošanas
iecirknis un Labiekārtošanas un apzaļumošanas iecirknis. Tāpēc pašvaldība arī izvērtēja
SIA sniegtos pakalpojumus 4 blokos. SIA ir dibināta ar mērķi nodrošināt pašvaldības
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus un veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
Līvānu novada pašvaldība ir veikusi savas līdzdalības pārvērtēšanu SIA
atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmajai daļai, kurā noteikts, ka publiskai personai ir
pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību likuma 4.panta nosacījumiem.
Atbilstoši Likuma 7.panta otrajai daļai, lēmumu par publiskas personas
līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas
augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
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1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem,
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Likuma 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un
saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
(turpmāk – VPIL) 88.pantam.
VPIL 88.panta pirmajā daļā noteikts, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi,
publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt
līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas
kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir
stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts
drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Atbilstoši VPIL 88.panta septītajai daļai, kurā ir noteikts, ka publiska persona,
kas dibinājusi kapitālsabiedrību vai ieguvusi līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā,
pārvērtē līdzdalību tajā saskaņā ar šo pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.
Savukārt VPIL 88.panta otrajā daļā ir noteikts, ka publiska persona pirms
kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā veic
paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka
citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt šā panta pirmajā daļā noteiktos mērķus.
Veicot izvērtējumu, publiska persona konsultējas ar kompetentajām institūcijām
konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai
nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu
normatīvo aktu prasības.
Pašvaldība ir konsultējusies ar komersantus pārstāvošām biedrībām un ir
saņēmusi biedrības "Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija",
biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrības “Latvijas
Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, biedrības "Latvijas atkritumu
saimniecības uzņēmumu asociācija" un Konkurences padomes viedokļus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo
un otro daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 20.05.2021. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis),
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģ.nr.41503010497,
saskaņā ar lēmuma 1., 2, 3. un 4.pielikumu.
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2. Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģ.nr.41503010497, šādus vispārējos stratēģiskos
mērķus:
2.1. nodrošināt Līvānu novada Līvānu pilsētā kvalitatīvus sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus;
2.2. nodrošināt Līvānu novada Līvānu pilsētā kvalitatīvus pašvaldības
dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus līdz dzīvojamo
māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem.
3. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” papildu pakalpojumu
sniegšana (pie sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas) pieļaujama un
turpināma līdz tirgus nepilnības novēršanai:
3.1. Līvānu novadā notekūdeņu atsūkšana (asenizācijas pakalpojums);
3.2. Līvānu novadā ēku iekšējo un ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu
apkalpošana, kas ietver ēku iekšējo tīklu aizsērējumu novēršanu, ēku kanalizācijas
stāvvadu un guļvadu tīrīšanu, ārējo ūdensvada un kanalizācijas (tai skaitā arī lietus
ūdens) tīklu skalošanu, u.c. ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu ārpus sabiedriskā
pakalpojuma sniedzēja atbildības robežām apkalpošanu, izmantojot autotransportu ar
hidrodinamisko iekārtu;
3.3. pieslēgumu pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem Līvānu novada
Līvānu pilsētā izbūve (būvniecības pakalpojumi) projekta Līvānu ūdenssaimniecības
attīstība III kārta ietvaros, nodrošinot projekta rezultātu sasniegšanu.
4. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” papildu pakalpojumu
sniegšana (pie pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas):
4.1. Īres līgumu slēgšanas ar pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekiem un
to kontrole papildpakalpojumu sniegšana pieļaujama tikai SIA pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā Līvānu novada pašvaldības nodotajās dzīvojamajās mājās Līvānu
novada Līvānu pilsētā un turpināma līdz pilnvarojuma līguma termiņa beigām;
4.2. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu fiziskā saglabāšanas un uzturēšanas
(t.sk. iekšējo tīklu, iekārtu un telpu remonts un būvniecības pakalpojumi)
papildpakalpojumu sniegšana pieļaujama tikai SIA pārvaldīšanā un apsaimniekošanā
Līvānu novada pašvaldības nodotajās dzīvojamajās mājās Līvānu novada Līvānu
pilsētā un turpināma līdz Līvānu novada pašvaldības publiskajam iepirkumam saskaņā
ar Publisko iepirkumu likumu;
4.3. Santehniķa, elektriķa papildpakalpojumu sniegšana avāriju novēršanai un
ūdensskaitītāju uzstādīšanas papildpakalpojumu sniegšana pieļaujama tikai SIA
pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Līvānu novada pašvaldības nodotajās dzīvojamajās
mājās Līvānu novada Līvānu pilsētā un turpināma līdz tirgus nepilnības novēršanai.
5. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” nodrošināt Līvānu novadā
kvalitatīvus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus līdz pašvaldības
iepirkuma procedūras veikšanai atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18.pantam un iepirkuma līguma noslēgšanai ar izvēlēto
pretendentu.
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6. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” nodrošināt Līvānu novada
Līvānu pilsētā kvalitatīvus sanitārās tīrības, apzaļumošanas un labiekārtošanas
pakalpojumus, Līvānu pilsētas sabiedriskās tualetes darbības nodrošināšanas
pakalpojumus, Līvānu pilsētas ielu uzturēšanas un remonta pakalpojumus līdz
pašvaldības iepirkumu procedūru veikšanai atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un
iepirkuma līgumu noslēgšanai ar izvēlēto pretendentu.
7. Saglabāt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU
DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģ.nr.41503010497.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
Pielikumā:
1) Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izvērtējums uz 12 lpp.,
2) Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izvērtējums uz 13
lpp.,
3) Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izvērtējums uz 13 lpp.,
4) Labiekārtošanas un sanitārās tīrības pakalpojumu izvērtējums uz 10 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolēt savu atšķirīgo balsojumu:
“Neapmierina kopumā Dzīvokļu un komunālās saimniecības darbība, tāpēc arī balsoju
“pret” šo lēmuma projektu”.
30. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts M. J., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 24. marta iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/347) par viņa īrētā 2
– istabu dzīvokļa Nr. 6 Rīgas ielā 12b, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks M. J.
dzīvokli īrē no 2016. gada, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku,
īrniekam par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Dzīvoklis Rīgas iela 12b-6, Līvānos, Līvānu novadā nav nepieciešams
Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, un atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai var tikt atsavināts
dzīvokļa īrniekam.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā
noteikts, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta
ceturtajā daļā minētā persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.5.apakšpunktu, ņemot vērā Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 11.
maija sēdes priekšlikumu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 6 īpašumam Rīgas ielā 12b, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 0,2848 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1817 Rīgas ielā 12b, Līvānos, Līvānu novadā,
495/21638 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 6 īpašumu Rīgas iela 12b, Līvānos, Līvānu
novadā, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala
0,2848 ha platībā ar kadastra apzīmējumu7611 003 1817 Rīgas iela 12b, Līvānos,
Līvānu novadā, 495/21638 domājamām daļām, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) dzīvokļa īrniekam M. J.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
31. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts J. S., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2021.
gada 27. aprīļa iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/462) par viņa īrētā 3 – istabu
dzīvokļa Nr. 37 Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks J.S.
dzīvokli īrē no 1998. gada 30. novembra, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz
nenoteiktu laiku, īrniekam par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu parāda
nav.
LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes 2021. gada
26. aprīlī apliecināto vienošanos, reģistra Nr. 922 par to, ka dzīvokļa īpašumu Nr. 37
Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā pirks un savā īpašumā iegūs Jānis
Stabulnieks.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Dzīvoklis Vecticībnieku iela 6-37, Līvānos, Līvānu novadā nav
nepieciešams Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, un
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai var tikt
atsavināts dzīvokļa īrniekam.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā
noteikts, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta
ceturtajā daļā minētā persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.5.apakšpunktu, ņemot vērā Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas2021. gada 11.
maija sēdes priekšlikumu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 37 īpašumam Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, kas
sastāv no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 2238 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2324 Vecticībnieku ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, 6027/217459 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 37 īpašumu Vecticībnieku ielā 6, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 2238 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu7611 005 2324 Vecticībnieku
ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, 6027/217459 domājamām daļām, to pārdodot par brīvu
cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam J. S.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.

31

32. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.3.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts O. D., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 15. aprīļa iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/420) par viņa īrētā 1
– istabas dzīvokļa Nr. 6 Rīgas ielā 34a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka ar dzīvokļa īrnieku O. D.
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, īrniekam par dzīvojamām
telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Dzīvoklis Rīgas ielā 34a-6, Līvānos, Līvānu novadā nav nepieciešams
Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, un atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai var tikt atsavināts
dzīvokļa īrniekam.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā
noteikts, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta
ceturtajā daļā minētā persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5.apakšpunktu, ņemot vērā Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 11. maija sēdes priekšlikumu,
Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 6 īpašumam Rīgas ielā 34a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 1 – istabas dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 1797 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0904 un zemesgabala 917 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0904 Rīgas ielā 34a, Līvānos, Līvānu novadā, 4015/319414
domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 6 īpašumam Rīgas ielā 34a, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 1 – istabas dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 1797 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0904 un zemesgabala
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917 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0904 Rīgas ielā 34a, Līvānos, Līvānu
novadā, 4015/319414 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu)
īrniekam O. D.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
33. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.4.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts M. V., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 24. marta iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/357) par viņas īrētā
dzīvokļa Nr. 12 Rīgas ielā 6a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka ar dzīvokļa īrnieci M. V.
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, īrniecei par dzīvojamām
telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
Dzīvoklis Rīgas ielā 6a-12, Līvānos, Līvānu novadā nav nepieciešams Līvānu
novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, un atbilstoši Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai var tikt atsavināts dzīvokļa
īrniekam.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā
noteikts, ka publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā
noteikts, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4. panta
ceturtajā daļā minētā persona.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta
pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.5.apakšpunktu, ņemot vērā Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 11.
maija sēdes priekšlikumu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 12 īpašumam Rīgas iela 6a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 0,3448 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1825 Rīgas ielā 6a, Līvānos, Līvānu novadā,
600/33513 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 12 īpašumu Rīgas iela 6a, Līvānos, Līvānu
novadā, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala
0,3448 ha platībā ar kadastra apzīmējumu7611 003 1825 Rīgas iela 6a, Līvānos,
Līvānu novadā, 600/33513 domājamām daļām, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) dzīvokļa īrniecei M. V.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
34. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Baibas
Vucenlazdānes 2021.gada 12.marta ierosinājumu par zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 76520010023, Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā iegādi, kas
nepieciešams ERAF projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1. kārta”
realizācijai, tika konstatēts:
1) minētais īpašums atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā ar
nosaukumu “Līvānu siltums”, kadastra Nr. 7652 001 0206, reģistrēts Līvānu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000602676, īpašnieks SIA “LĪVĀNU SILTUMS”,
reģ. Nr. 40003482591, un ir nepieciešams ERAF projekta “Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 1. kārta” realizācijai;
2) lai izpildītu ERAF projektā “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
1. kārta” izvirzītos nosacījumus, zemes gabalam, kurā tiek īstenotas projekta aktivitātes,
uz projekta pabeigšanu ir jābūt projekta iesniedzēja – Līvānu novada pašvaldības
īpašumā;
3) saskaņā ar 2016. gada 25. aprīlī starp Līvānu novada domi un SIA “Līvānu
siltums” noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr. LNP/2-13.11/16/5 un 2020. gada 21.
februāra vienošanos Nr.1 (reģ. Nr. LNP/2-13.4.2/20/8) Līvānu novada dome nomā no
SIA “Līvānu siltums” zemes vienību 2,5347 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
0010023, kas atrodas Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā;
4) saskaņā ar 2020. gada 21. februāra vienošanās Nr.1 (reģ. Nr. LNP/213.4.2/20/8), kas noslēgta pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 20.
februāra lēmumu Nr. 4-2 “Par zemesgabala nomas līguma grozījumiem”, 5. punktu
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Līvānu novada domei līdz 2022. gada 31. decembrim ir jāveic iepriekš minētā zemes
gabala izpirkšana;
5) SIA “LĪVĀNU SILTUMS”, reģ. Nr. 40003482591, juridiskā adrese: Zaļā
iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, iesniedza SIA “LINKO”, reģ. Nr.
55403012911, sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara ŠAPKINA (sert. Nr.131)
2021. gada 17. maijā sniegto nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76520010023,
Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā
īpašuma pārdošanas cena sastāda 35000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro).
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus,
kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3. pants nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība, rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar
mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; manta iegūstama
īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. Minētā likuma 8. pants nosaka, ka
publiskai personai un kapitālsabiedrībai aizliegts iegādāties īpašumā vai lietošanā
mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
17. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3., 8. pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo
daļu, Līvānu novada dome tklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iegūt Līvānu novada pašvaldības īpašumā īpašumu ar kadastra numuru
76520010206, Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, reģistrēts Līvānu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000602676, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0023 2,5347 ha platībā un filtrācijas stacijas ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0075 006, par cenu EUR 35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro
un 00 centi) projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1. kārta”
realizācijai.
2. Slēgt Pirkuma līgumu starp Līvānu novada domi (pircējs) un SIA “Līvānu
siltums”, reģ. Nr. 40003482591 (pārdevējs) ar nosacījumiem:
2.1. 2021. gadā 10 (desmit ) dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas veikt
pirmo iemaksu EUR 5000 (pieci tūkstoši euro)
2.2.
līdz 2022. gada 1. maijam samaksāt EUR 30000,00 (trīsdesmit tūkstoši
euro)
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3. Pirkuma līgumā paredzēt procentu maksājumus par atlikto maksājumu - sešus
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
4. Izdevumus, kas saistīti ar minētā īpašuma iegādi, segt no Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Uzdot Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai mēneša laikā pēc
pirkuma līguma noslēgšanas ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
iekļaut pašvaldības bilancē.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne,
par pirkuma līguma slēgšanu - Līvānu novada domes Personālā vadības un
administratīvās daļas vadītāja vietniece juridiskajā jomā Laura Dumbrovska.
7. 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.
35. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas un
visaptverošas atjaunošanas projektiem.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku Līvānu pilsētā energoefektivitātes un visaptverošas atjaunošanas
pasākumu procesa aktivizācijas veicināšanu, tika sagatavoti Daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku Rīgas ielā 128, Vecticībnieku ielā 6, Lāčplēša ielā 15, Rīgas ielā 37, Kurzemes ielā
8 Līvānos, Līvānu novadā energoefektivitātes uzlabošanas un visaptverošas
atjaunošanas projekti atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumiem
(Ministru kabineta 2016.gada 15.martā noteikumi Nr.160).
Minētajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās daļa dzīvokļu īpašumu pieder
Līvānu novada pašvaldībai.
Dzīvokļu īpašnieku kopības dzīvojamajās mājās: Rīgas ielā 128, Vecticībnieku
ielā 6, Lāčplēša ielā 15, Kurzemes ielā 8 Līvānos, Līvānu novadā, ir pieņēmušas arī
lēmumu pilnvarot SIA “Līvānu siltums”, reģ. nr. 40003482591, būt par dzīvojamo māju
īpašnieku pilnvaroto personu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas un visaptverošas atjaunošanas
projektos, un SIA “Līvānu siltums” iesniedzis iesniegumu Nr.1-9/7-21 no 2021. gada
7. maija par daudzdzīvokļu māju projektiem.
Projektu ieceres atbilst “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019-2025. gadam” III.daļas Rīcību plāna 2019-2025 un IV.daļas
Investīciju plāna 2019-2021 un tā pielikuma Nr.1. 2 prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs
un ģimenes labsajūta”, rīcības virziena 2.4. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
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potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša tehniskā infrastruktūra”, uzdevuma 2.4.2. “Veikt
energoefektivitātes pasākumus”, pasākumam 2.4.2.2. “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 14.
panta otrās daļas 3. punktu 21. panta pirmo daļu 19., 21., 27. punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 8. pantu, 17. panta ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5. panta pirmo daļu, Finanšu komitejas
20.05.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Piedalīties AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. nr. 50103744891,
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumu (Ministru kabineta 2016.gada 15.martā
noteikumi Nr.160) ietvaros ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgas ielā 128,
Vecticībnieku ielā 6, Lāčplēša ielā 15, Rīgas ielā 37, Kurzemes ielā 8 Līvānos, Līvānu
novadā energoefektivitātes uzlabošanas un visaptverošas atjaunošanas projektu
iecerēm.
2. Pilnvarot SIA “Līvānu siltums”, reģ. nr. 40003482591, būt par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu AS “Attīstības finanšu
institūcija Altum” daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgas ielā 128, Vecticībnieku ielā 6,
Lāčplēša ielā 15, Rīgas ielā 37, Kurzemes ielā 8 Līvānos, Līvānu novadā
energoefektivitātes uzlabošanas un visaptverošas atjaunošanas projektos, ņemt
aizņēmumus projektu realizācijai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. nr.
50103744891, un realizēt projektus, t.sk.: veikt finansējuma piesaisti, granta
pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”,
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iedzīvotāju kopsapulces un aptaujas organizēšanu,
projekta vadību būvniecības laikā un pēc būvniecības pabeigšanas.
3. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. nr. 50103744891 grantu
piešķiršanas SIA “Līvānu siltums” reģ. nr. 40003482591, un projektu realizācijas
gadījumā, SIA “Līvānu siltums”, reģ. nr. 40003482591, noslēgt līgumu ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.nr. 41503010497, par apsaimniekošanas
maksas un īres maksas daļas pārskaitīšanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumiem projekta aizņēmuma atmaksas veikšanai.
4. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. nr. 50103744891 grantu
piešķiršanas un projektu realizācijas gadījumā Līvānu novada domei pieņemt no AS
“Attīstības finanšu institūcija Altum” grantu daļu par Līvānu novada pašvaldībai
piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgas ielā 128, Vecticībnieku ielā 6,
Lāčplēša ielā 15, Rīgas ielā 37, Kurzemes ielā 8 Līvānos, Līvānu novadā dzīvokļu daļu.
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5. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības vārdā piedalīties daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanā un balsot par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgas ielā 128, Vecticībnieku ielā 6, Lāčplēša ielā 15,
Rīgas ielā 37, Kurzemes ielā 8 Līvānos, Līvānu novadā energoefektivitātes uzlabošanu
un visaptverošu atjaunošanu šādas personas ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi:
5.1. Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu,
5.2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru, kam ir tiesības
pārpilnvarot pienākumu veikšanai pašvaldības darbiniekus.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
36. Par līdzekļu piešķiršanu ventilācijas remontam
Sociālās aprūpes centrā "Rožlejas".
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers
Izskatot Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” 2021.gada 19.maija vēstuli Nr. 112/9 par līdzekļu piešķiršanu 951,13 EUR apmērā ventilācijas sistēmas remontam,
saskaņā ar apsekošanas komisijas 2020.gada 2.oktobra defektācijas aktu, kurā
konstatēti ventilācijas sistēmas bojājumi, ņemot vērā, ka iestādes 2021.gada budžetā
finansējums šim mērķim nav paredzēts, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 951,13 EUR apmērā Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”
ventilācijas sistēmas remontam no Līvānu
novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” vadītājas p.i. Olita Bidzāne un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
37. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Bāriņtiesas 2021.gada 20.maija vēstuli (reģ.
20.05.2021. ar Nr. 2-2.12/21/50) par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās
mēneša darba algās sakarā ar izmaiņām personāla sastāvā, ņemot vērā, ka jaunajam
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darbiniekam, kas tiks pieņemts darbā amatā “sekretārs”, amata aprakstā netiks iekļauti
citi ar darba devēja rīkojumu noteiktie pienākumi – privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekļa pienākumi, ar 2021.gada 1.jūniju amata
vienībai “sekretārs”, profesijas kods 3343 15, noteikt mēneša darba algu 1010,00 EUR
par vienu likmi, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.jūniju Līvānu novada Bāriņtiesas amata vienībai “sekretārs”,
profesijas kods 3343 15, noteikt mēneša darba algu 1010,00 EUR par vienu likmi
(skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Marija
Jansone.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
Sēde slēgta plkst. 10:45
Protokols parakstīts 2021. gada 1. jūnijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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