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LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2021. gada 17. jūnijs

Nr. 9

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:04
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā 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) Mārīte Vilcāne
Nav ieradušies deputāti
1) Ļevs Troškovs – attaisnojoša iemesla dēļ
2) Ainis Veigurs – attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
3) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
4) Arnita Briška, Sociālā dienesta vadītāja
5) Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja

6) Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
7) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
8) Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītājs, galvenā grāmatvede
9) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
10) Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
11) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
12) Laura Dumbrovska, juriskonsulte
13) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
14) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
15) Ligita Ancāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece nekustamo īpašumu jomā
16) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
17) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
18) Ainārs Skromāns, būvinženieris
19) Marija Jansone, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
20) Staņislavs Vitvickis, vecākais datortīklu administrators
21) Intis Svirskis, Līvānu novada iedzīvotājs
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un
piedāvā iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu “Par nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu”. Deputāts Valdis Labinskis lūdz iekļaut domes sēdes darba
kārtībā kā trešo punktu "Draudi Līvānu novada budžetam".
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, domes
priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātam Valdim Labinskim

1. Par Valda Labinska priekšlikumu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātiem Ramisam
Aļijevam, Inesei Jaunušānei
Līvānu novada dome atklāti atklāti balsojot ar 1 balsi "Par" (Valdis Labinskis),
"Pret" – 2 (Gatis Pastars, Ivans Matrosovs), "Atturas" – 3 (Andrejs Bondarevs, Ginta
Kraukle, Pēteris Romanovskis) un 7 deputātiem balsošanā nepiedaloties (Andris
Vaivods, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Ramiss Aļijevs)
NOLEMJ:
Noraidīt priekšlikumu iekļaut darba kārtībā kā trešo punktu "Draudi Līvānu
novada budžetam".
Pielikumā: deputāta Valda Labinska iesniegums domes sēdei uz 1 lapas
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2. Par papildus jautājuma "Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu"
iekļaušanu darba kārtībā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Ramiss Aļijevs),
"Pret" – 2 (Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā jautājumu "Par nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu".
3. Par darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā deputātu
priekšlikumus, Līvānu novada domes atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1.
Par Valda Labinska priekšlikumu. Ziņo Andris Vaivods.
2.
Par papildus jautājuma "Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu"
iekļaušanu darba kārtībā. Ziņo Andris Vaivods.
3.
Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
4.
Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods, Uldis
Skreivers.
5.
Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
6.
Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
7.
Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
8.
Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
9.
Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
10.
Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
11.
Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
12.
Par pirmsskolas grupas neatvēršanu Līvānu 2.vidusskolā 2021./2022. mācību
gadā. Ziņo Ināra Kalvāne.
13.
Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo Ināra Kalvāne.
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14.
Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
15.
Par finansējuma mērķa maiņu. Ziņo Andris Vaivods.
16.
Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo Andris Vaivods.
17.
Par līdzdalību SIA "Līvānu siltums". Ziņo Andris Vaivods.
18.
Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
19.
Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 8-34
“Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā”. Ziņo Andris Vaivods.
20.
Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
21.
Par līdzekļu piešķiršanu projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.kārta” īstenošanai. Ziņo Andris Vaivods.
22.
Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.

4. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus par aktualitātēm
Līvānu novadā, detalizētāk pievēršoties īstenošanā esošo projektu norisei.
Izpilddirektors Uldis Skreivers informē deputātus par tikšanos ar iedzīvotājiem
par lauku ceļu atjaunošanas projektiem novada pagastu teritorijās, kā arī par citu
projektu īstenošanas gaitu.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Inārai Kalvānei, Jānim Magdaļenokam, Valdim Labinskim
domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Izskatot R. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021. gada 25. maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” darbiniekam, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 211. 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” 4.7. un 36. 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
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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 balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut R. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā speciālistu
grupā ar kārtas Nr. 11.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis Jānis Pastars.
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.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot K. D., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021. gada 27.maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā SIA „Light Guide Optics
International” darbiniekam, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību
pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 211. 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” 4.7. un 36. 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 balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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1. Iekļaut K. D., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā speciālistu
grupā ar kārtas Nr. 12.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis Jānis Pastars.
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.
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
7. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021. gada 19. maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kuras aizgādībā ir 6
bērni, no kuriem 4 ir nepilngadīgi, tai skaitā 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 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” 4.8.
punktam, ņemot vērā 2021.gada 06. maija Līvānu novada bāriņtiesas atzinumu ”Par
A. K. 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 balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. K., ģimenes sastāvs 7 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 194-4, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz
laiku līdz 2022. gada 1. februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
2. A. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 194-4,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
6

3. A. K. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– dēla J. K., meitas L. K., dēla K. K., dēla S. K., dēla V. K., aizbildniecībā esošā Ē. L.
dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 194-4, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt A. K. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo grupas
kārtas Nr.7.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis 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.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot T. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 2021. gada 5.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 par ugunsgrēku Nr. 21-16718 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 balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt T. S., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), vienistabas dzīvokļa Liepu ielā 1A-4, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības
uz laiku līdz 2022. gada 1. februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti
īres un komunālie maksājumi.
2. T. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Liepu ielā 1A-4,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. T. S. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Liepu ielā 1A-4, Līvānos, Līvānu novadā.
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4. Izslēgt T. S. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā neatliekamās palīdzības nodrošināšanas grupas kārtas Nr.1.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis 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.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot N. Č., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 2021. gada 18. maija
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” 4.8. 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 balsojot atklāti ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt N. Č., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), divistabu dzīvokļa Raiņa ielā 4A-3, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz
laiku līdz 2022. gada 1. februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
2. N. Č. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Raiņa ielā 4A-3,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. N. Č. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– dēla D. Č., meitas M. Č., dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Raiņa ielā 4A-3, Līvānos,
Līvānu novadā.
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4. Izslēgt N. Č. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo grupas
kārtas Nr.8.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis 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. Dzīvokļu jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. L., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021. gada 8. jūnija
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. 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” 4.7.
un 36. 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 balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Noteikt labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Lāčplēša ielā 23-36, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt M. L., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-36, Līvānos, Līvānu
novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.februārim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. M. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Lāčplēša ielā 2336, Līvānos, Līvānu novadā īri.
4. M. L. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Lāčplēša ielā 23-36, Līvānos, Līvānu novadā.
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5. Izslēgt M. L. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma
risināšanā, speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas Nr.9.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis Jānis Pastars.
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.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021. gada 8. jūnija
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. panta pirmās daļas 2. punktu, 211. 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” 36
.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 balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Noteikt labiekārtotam divistabu dzīvoklim Rīgas ielā 41-30, Līvānos, Līvānu
novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt A. S., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 41-30, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. A. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 41-30,
Līvānos, Līvānu novadā īri.
4. A. S. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Rīgas ielā 41-30, Līvānos, Līvānu novadā.
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5. Izslēgt A. S. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma
risināšanā, speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas Nr.8.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
loceklis Jānis Pastars.
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.
12. Par pirmsskolas grupas neatvēršanu Līvānu 2.vidusskolā
2021./2022. mācību gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātiem Valdim
Labinskim, Andrim Vaivodam, Andrejam Bondarevam, Gatim Pastaram, Ramisam
Aļijevam
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija noteikumu Nr.4
“Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu
pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 2.punktu, kurā
noteikts, ka pirmsskolas izglītības programmas apguvei viena vecuma grupā
pieļaujamais izglītojamo skaits, kas vecuma grupā no pieciem gadiem izglītības
iestādēs Līvānu pilsētā ir 15-22 izglītojamie un Līvānu novada domes 2020.gada
25.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”,
kas nosaka, ka pirmsskolas programmas apguvei bērni tiek reģistrēti vienotā
pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas pieteikumu reģistrā, kurā Līvānu
2.vidusskolas pirmsskolas grupai 2021./2022.mācību gadā ir tikai viens pieteikums,
un izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2021.gada 3.jūnija vēstuli Nr. 1.11/11 “Par
pirmsskolas grupu”, kurā tiek norādīts, ka ar 2021. gadu 1. septembri Līvānu 2.
vidusskolā netiek plānota mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības
programma (kods 01011121), jo nevar nodrošināt atbilstošu bērnu skaitu grupā un
lūdz veikt izmaiņas Līvānu 2. vidusskolas amatu vienību sarakstā, likvidējot no 2021.
gada 1. septembra 0,8 likmes “skolotāja palīgs”, 0,056 likmes “pirmsskolas izglītības
mūzikas skolotājs” (kods 234202), 0,056 likmes “pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs” (kods 234203), izvērtējot esošo situāciju, ka Līvānu 2.vidusskola nevar
izpildīt Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija noteikumos Nr.4 “Par izglītojamo
skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības
grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” norādīto kvantitatīvo kritēriju
pirmsskolas grupas darbībai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
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Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1 (Valdis
Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Līvānu 2.vidusskolā 2021./2022.mācību gadā neatvērt mazākumtautību
vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011121) grupu.
2. Ar 2021.gada 1.augustu izslēgt no Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību
saraksta amata vienības:
2.1. “skolotāja palīgs”, profesijas kods 5312 01, 0,8 likmes ar darba algu
550,00 EUR par vienu likmi;
2.2. “pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs”, profesijas kods 2342 02, 0,056
likmes ar darba algu 790,00 EUR par vienu likmi;
2.3. “pirmsskolas izglītības sporta skolotājs”, profesijas kods 2342 03, 0,056
likmes ar darba algu 790,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu 2.vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
Domes sēdi atstāj deputāts Ramiss Aļijevs
13. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Bāriņtiesas priekšsēdētāja Marija Jansone
Izskatot Līgas Rubīnes, dzīvesvietas adrese: (adrese), 2021. gada 14. maija
iesniegumu par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata un Sandras Rivčas,
dzīvesvietas adrese: (adrese), 2021. gada 31. maija pieteikumu uz Līvānu novada
bāriņtiesas locekļa amatu, un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu,
10.panta otro daļu, lai nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības funkcijas, kā arī
normatīvajos aktos noteikto apliecinājumu izdarīšanu un citu darbību veikšanu Līvānu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un iepazīstoties ar bāriņtiesas locekļu
kandidātu pieteikumiem, pamatojoties uz bāriņtiesas locekļa amata pretendentu
izvērtēšanas komisijas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 26. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 20. jūniju atbrīvot Līgu Rubīni, dzīvesvietas adrese: (adrese),
no Bāriņtiesas locekļa pienākumu veikšanas.
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2. Ar 2021.gada 21.jūniju ievēlēt Sandru Rivču, dzīvesvietas adrese: (adrese),
par Līvānu novada Bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
14. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu
un izmantošanu”.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers
Ir precizēti Līvānu novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.12 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos
nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam un tos ir nepieciešams
apstiprināt.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas 10.06.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizētos Līvānu novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošos
noteikumus Nr.12 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos
noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” un to
paskaidrojuma rakstu .
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas vēstnesis” un iedzīvotāju informācijai Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu ir sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
6. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
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Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.12 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”” uz 2 lpp.,
2) saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.,
3) Saistošie noteikumi Nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu” konsolidēti uz 29.04.2021.
15. Par finansējuma mērķa maiņu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja Jura
Sniķera 2021.gada 3.jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 5445 EUR apmērā 9
licenču iegādei no ēdināšanas uzskaites programmas izstrādātāja, sakarā ar to, ka
vadības sistēmas “HORIZON” izstrādātājs ir paziņojis, ka turpmāk vairs netiek
uzturēta Horizon OLE saskarne, kas pašvaldībā tiek izmantota izglītības iestāžu un
Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” ēdināšanas uzskaites programmatūras integrācijai
ar RVS “Horizon” un nepieciešamību pārejai uz REST tehnoloģiju, lai arī turpmāk
nodrošinātu programmatūras savstarpējo integrāciju, ņemot vērā, ka licenču iegādes
izdevumus izglītības iestādēm – Līvānu 1.vidusskolai, Līvānu 2.vidusskolai,
Jaunsilavas pamatskolai kopsummā 2420 EUR ir iespējams segt no šo iestāžu
2021.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem, līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa
sastāda 3025 EUR, izvērtējot faktiskos izdevumus skolēnu pārvadājumiem, kas
izlietoti līdz 2021.gada 31.maijam, sakarā ar attālināto mācību procesu COVID-19
infekcijas izplatības laikā, ir izveidojusies līdzekļu ekonomija, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā skolēnu
pārvadājumiem paredzētā finansējuma daļu kopsummā 3025,00 EUR, tai skaitā 1512
EUR no Jersikas pagastam un 1513 EUR no Rožupes pagastam skolēnu
pārvadājumiem paredzētā finansējuma, novirzīt Jersikas pamatskolai 605 EUR
apmērā, Rožupes pamatskolai 605 EUR apmērā, Sociālajam aprūpes centram
“Rožlejas” 605 EUR apmērā un Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei
“Rūķīši” 1210 EUR licenču iegādei ēdināšanas uzskaites programmatūras integrācijai
ar RVS “Horizon”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers
un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros izstrādātā projekta Nr.4.2.2.0/20/I/018
„Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 4.
kārta” īstenošanu, kura ietvaros plānota ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos, Līvānu novadā,
vienkāršotā atjaunošana, un pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.
gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, „Likuma par
budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2019.gada
10.decembra noteikumu Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 5.2. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 52904,00,00 EUR (piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti
četri euro) apmērā Valsts kasē 2021.gada jūlijā uz 7 gadiem ar Valsts kases noteikto
gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
projekta
Nr.4.2.2.0/20/I/018 „Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve
un
energoefektivitātes paaugstināšana – 4. kārta” īstenošanai ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu pašvaldības budžetā, garantējot
aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
17. Par līdzdalību SIA "Līvānu siltums".
Ziņo Andris Vaivods
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Līvānu novada pašvaldībai pieder 100% daļu sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “Līvānu siltums”, reģ.nr.40003482591 (turpmāk – SIA). SIA reģistrēta
Uzņēmumu reģistrā 25.02.2000. un no nodibināšanas brīža sniedz iedzīvotājiem fiziskajām, juridiskajām un publiskajām personām siltumenerģijas apgādes
pakalpojumus.
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:
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.
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Pašvaldība ir konsultējusies ar komersantus pārstāvošām biedrībām un ir
saņēmusi biedrības “Latvijas siltumuzņēmumu asociācija”, biedrības “Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera” 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 10.06.2021. ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līdzdalības izvērtējumu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Līvānu siltums”, reģ.nr.40003482591, saskaņā ar lēmuma pielikumu.
2. Noteikt SIA “Līvānu siltums”, reģ.nr.40003482591, šādu vispārējo
stratēģisko mērķi: nodrošināt Līvānu novada Līvānu pilsētā kvalitatīvus
siltumenerģijas apgādes pakalpojumus.
3. Saglabāt līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums”,
reģ.nr.40003482591.
4. SIA “Līvānu siltums” pārtraukt papildu pakalpojuma - apkures iekārtu
montāža sniegšanu.
5. SIA “Līvānu siltums” papildu pakalpojuma – Līvānu novada pašvaldības
pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarota persona māju
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā AS "Attīstības finanšu
institūcija Altum", reģ. Nr.50103744891, projektos, pieļaujama un turpināma līdz
tirgus nepilnības novēršanai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram U.Skreiveram.
Pielikumā: siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izvērtējums uz 10 lpp.
18. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2021.gada 8.jūnija vēstuli
Nr.1-20/12 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas 2021.gada augustā plānotajā nometnē, kuras norises vieta un laiks tiks
precizēti, ņemot vērā 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
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Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
nometnē, kura notiks septiņas dienas 2021.gada augustā :
1.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
1.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
19. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 834 “Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā”.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome, izskatot jautājumu 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, 2021. gada 27. maijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 8-34
“Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā”.
Ir nepieciešams izdarīt lēmumā grozījumus un paredzēt finansējumu
pievienotās vērtības nodokļa samaksai saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa
likuma 52. panta 24. punktu, kurš nosaka, ka ar nodokli neapliekamās preču piegādes
un pakalpojumi ir nekustamā īpašuma pārdošana, izņemot nelietota nekustamā
īpašuma pārdošanu un apbūves zemes pārdošanu. Iegādei paredzētās zemes vienības
lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas apbūve.
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, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 24. punktu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 8-34 “Par
nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā” grozījumus, izsakot:
1.1. 1. punktu šādā redakcijā “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
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filtrācijas stacijas ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0075 006, par cenu EUR
35000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) un PVN 21% EUR 7350 (septiņi
tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) projekta “Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 1. kārta” realizācijai.”;
1.2. 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā “līdz 2022. gada 1. maijam samaksāt
EUR 37350 (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 00 centi)”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Jersikas pamatskolas direktores 2021.gada 9.jūnija vēstuli Nr.1.12/10
ar lūgumu iekļaut Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas amatu vienību
sarakstā amata vienību “datortīklu administrators”, profesijas kods 3513 08, 1 likmi ar
2021.gada 1.augustu, lai nodrošinātu datortehnikas sagatavošanu 2021./2022. mācību
gadam, jo ievērojami pieaudzis apkalpojamo datortehnikas vienību skaits Līvānu
novada izglītības iestādēs, bet Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas
amatu vienību sarakstā jaunā amata vienība “datortīklu administrators”, profesijas
kods 3513 08, ar 1 likmi ir apstiprināta ar 2021.gadas 1.septembri, nepieciešamos
līdzekļus amata vienības “datortīklu administrators” atalgojumam un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2021.gada augustu
kopsummā 1227,25 EUR ir iespējams finansēt no Jersikas pamatskolas 2021.gada
budžeta līdzekļu ekonomijas atlīdzībai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis),
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas amatu
vienību sarakstā un iekļaut amata vienību “datortīklu administrators”, profesijas kods
3513 08, 1 likme ar mēneša darba algu 993,00 EUR par vienu likmi ar 2021.gada
1.augustu (skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Noteikt, ka izdevumi amata vienības “datortīklu administrators”, profesijas
kods 3513 08, atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par 2021.gada augustu kopsummā 1227,25 EUR tiks finansēti
no Jersikas pamatskolas 2021.gada budžeta līdzekļu ekonomijas atlīdzībai, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
21. Par līdzekļu piešķiršanu projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai 2.kārta” īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods
Lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības finansējumu ERAF projektā Nr.
3.3.1./20/I/018 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”
neiekļaujamo izmaksu segšanai, kuru apmērs sastāda 86970 EUR, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 86970 EUR apmērā ERAF projektā Nr. 3.3.1./20/I/018
“Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta” neiekļaujamo izmaksu segšanai,
tai skaitā:
1.1. 1452 EUR no līdzekļu ekonomijas objektā “Stāvlaukuma izbūve Parka
ielā no Liepu ielas līdz Preiļu ielai, Līvānos, Līvānu novadā”;
1.2. 3630 EUR no līdzekļu ekonomijas objektā “Gājēju tilta atjaunošana pāri
Dubnas upei starp Domes un Vecticībnieku ielām Līvānos, Līvānu novadā”;
1.3. 5000 EUR no nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoles dalības maksas ieņēmumiem;
1.4. 34469 EUR no pašvaldības dzīvokļu remontam paredzētajiem līdzekļiem;
1.5. 14848 EUR no pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos,
Līvānu novadā telpu remontam paredzētajiem līdzekļiem;
1.4. 27571 EUR 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, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Domes sēdē atgriežas deputāts Ramiss Aļijevs
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22. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātei, pašvaldības privatizācijas un mantas atsavināšanas
komisijas priekšsēdētājai Inārai Kalvānei, deputātiem Andrejam Bondarevam, Valdim
Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro pašvaldības izpiddirketors Uldis Skreivers
2021.gada 15.jūnijā ir notikusi nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā, daļas nomas tiesību izsole, kura beidzās ar rezultātu un ir
noteikts Nosolītājs, un Līvānu novada domei ir nepieciešams apstiprināt izsoles
rezultātus.
Nosolītais nomas objekts ir zemes gabals 6680 m2 platībā, kas atrodas
Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, un ir daļa no nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 7652 001 0125 ar kopplatību 3,07 ha. Šajā zemes gabalā tiek
izvietotas sekojošas būves un teritorijas:
Noliktavas angārs ar inženierkomunikācijām (ūdensvads, kanalizācija,
elektroapgāde, gāzes apgāde, apkure, ventilācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācija, apsardzes signalizācija, dūmu aizsardzības sistēma, elektronisko sakaru
sistēma) – kopplatība 1122,62m2, apbūves laukums 1048m2, būvtilpums 9168m3
(turpmāk- Būve);
Nožogota un apgaismota noliktavas angāra teritorija 4742 m2 platībā
(turpmāk- Teritorija), t.sk.:
Laukums ar bruģakmens segumu tehnikas manevrēšanai, noliktavas materiālo
vērtību un automašīnu novietošanai – 3643 m2;
Gājēju celiņš ar bruģakmens segumu – 260 m2;
Apzaļumotā teritorija – 839 m2;
Apgaismojuma balsti ar LED lampām – 6 gab.;
Sieta paneļu žogs 320 m ar iebraukšanas vārtiem un gājēju vārtiņiem;
Pazemes ugunsdzēsības rezervuāri 3 gab.x54 m3;
Teritorija ap noliktavas angāra nožogojumu 1-6m platumā, kopējā platība 890
m2;
Lietus kanalizācijas kolektori (no noliktavas angāra teritorijas līdz
novadgrāvim) – 2 gab., kopējais garums 80 m.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14 a) apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 61., 66.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6 1.panta pirmo daļu, ņemot vērā Līvānu
novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumu Nr. 7-16 “Par nekustamā īpašuma
Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021.gada
21

15.jūnija lēmumu Nr. 1-3.3/8-1 “Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021. gada 15.jūnija nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0125, daļas nomas tiesību
izsoles rezultātus.
2. Iznomāt SIA “MILZO Die Casting”, reģ. Nr. 40203323532, juridiskā
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 73-7, Rīga, nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā, daļu atbilstoši Līvānu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā nomas tiesību izsoles
noteikumiem par nosolīto summu 2 750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit euro 00 centi ) mēnesī un PVN uz trīsdesmit gadiem.
3. Noteikt, ka SIA “MILZO Die Casting” nomas līgums ar Līvānu novada
domi jānoslēdz līdz 2021.gada 5.jūlijam
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajā jomā Laura Dumbrovska,
atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Sēde slēgta plkst. 12:59
Protokols parakstīts 2021. gada 19. jūnijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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