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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. Andrejs BONDAREVS /”Saskaņa”/
2. Dace JANKOVSKA /”Latvijas attīstībai”/
3. Ināra KALVĀNE /”Latvijas attīstībai”/
4. Jānis KLAUŽS /ZZS/
5. Ginta KRAUKLE /”Latvijas attīstībai”/
6. Valdis LABINSKIS /”Latvijas reģionu apvienība”/ - no darba kārtības
12. jautājuma
7. Jānis MAGDAĻENOKS /”Latvijas attīstībai”/
8. Ivans MATROSOVS /”Saskaņa”/
9. Gatis PASTARS /”Latvijas attīstībai”/
10. Sanita PINUPE /”Latvijas attīstībai”/
11. Pēteris ROMANOVSKIS /”Latvijas attīstībai”/
12. Maija SPŪLE /”Latvijas reģionu apvienība”/
13. Kaspars STIKĀNS /ZZS/
14. Andris VAIVODS /”Latvijas attīstībai”/
15. Mārīte VILCĀNE /”Latvijas attīstībai”/
Sēdē klātesošās personas:
1) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece
2) Juris SNIĶERS, Informātikas daļas vadītājs
3) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
4) Staņislavs VITVICKIS, vecākais datortīklu administrators
5) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja

6) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
7) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
8) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja
9) Aiga BALULE, projektu un attīstības speciāliste
10) Baiba VUCENLAZDĀNE, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
11) Viktorija LOČA, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece
12) Antra VILCĀNE, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
13) Ligita ANCĀNE, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece
14) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
15) Arnita BRIŠKA, Sociālā dienesta vadītāja
16) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste
17) Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste
18) Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists
19) Ināra GRIBONIKA, Uzskaites daļa vadītāja-galvenā grāmatvede
20) Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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.
3. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu. Ziņo
Ināra Kalvāne.
4. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Ziņo
Ināra Kalvāne.
5. Par Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresa delegātiem. Ziņo Ināra
Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Par kopīgas depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas izveidošanu. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
12. Par grozījumiem zemesgabala nomas līgumā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
13. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
14. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
15. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla
izstrādājumu cenu. Ziņo Andris Vaivods.
16. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par izdevumu apmaksu. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par telpu nomu. Ziņo Andris Vaivods.
19. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo Andris Vaivods.
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20. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par domes sēdes darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Deputātiem nav priekšlikumu izsludinātās darba kārtības papildināšanai.
Tehnisku iemeslu dēļ domes sēdei nevar pievienoties deputāts Valdis Labinskis.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par aktualitātēm.
1.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā notika pirmā jaunievēlēto deputātu sastāva
Līvānu novada domes sēde, kurā par Līvānu novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts
Andris Vaivods, par Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Ginta Kraukle.
Līvānu novada domes vadība sveic visus deputātus ar iedzīvotāju dāvāto uzticēšanos
un ar ievēlēšanu Līvānu novada domē, kā arī vēl veiksmīgu, aktīvu un nesavtīgu darbu
sabiedrības labā.
2. jūlijā skvērā pretī Līvānu 1.vidusskolai svinīgi atklāta ceļojošā izstāde
"Zemessardzes 35.kājnieku bataljonam - 30". Atklāšanas ceremonijā uzrunas teica un
lentu pārgrieza Zemessardzes 35.kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Jānis
Svilpe un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, piedalījās
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
5. jūlijā videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā
deputāti apstiprināja Līvānu novada domes komiteju sastāvus, lēma par līdzekļu
piešķiršanu interaktīva vides objekta “Gaismas vārtu ceļš” ierīkošanai, par
lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem,
nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un
izložu organizēšanas vietas, kā arī par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
No 6. līdz 9. jūlijam domes priekšsēdētājs Andris Vaivods bija ikgadējā atvaļinājumā.
Viņu aizvietoja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
6. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja sanāksmi Līvānu novada
pašvaldības iestāžu un administrācijas speciālistiem, kurā pārrunāja VI Latgales
stāstnieku festivāla “Omotu stōsti” organizatoriskos jautājumus. Pasākums norisināsies
2021. gada 20. – 21. augustā.
7. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar biedrības “Baltā māja” direktori
Ingunu Baduni, lai pārrunātu pašvaldības un biedrības sadarbības jautājumus biedrības
īstenoto projektu ietvaros.
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8. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle videokonferences režīmā vadīja Līvānu
novada Kultūras centra, Līvānu Stikla un amatniecības centra, bibliotēku,
uzņēmējdarbības atbalsta, jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksmi.
13. jūlijā notika uzņēmējdarbības atbalsta konkursa “Līvānu novads VAR!” komisijas
sanāksme. Komisijā piedalījās priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, deputāti Gatis
Pastars un Ināra Kalvāne, izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas
projektu un attīstības speciāliste Aiga Balule. Šogad konkursam tika iesniegti 3 projekta
pieteikumi, kuriem arī tika piešķirts pašvaldības finansējums par kopējo summu
4559,20 EUR.
13. jūlijā Līvānu novada domes vadība tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos darba jautājumus.
14. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu novada bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
16. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un izpilddirektora vietniece Aija
Usāne Sutru pagasta pārvaldē tikās ar Līvānu novada pagastu pārvalžu vadītājiem, lai
pārrunātu darba jautājumus un pagastu aktualitātes.
16. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada domes vārdā sveica
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus no Līvānu novada,
dziesmu svētku vēstnesi un virsdiriģentu Eduardu Grāvīti, kā arī filmēšanas grupu.
19. jūlijā pasākuma “Jaunietis jaunietim” ietvaros priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle, deputāti Andrejs Bondarevs un Sanita Pinupe, kā arī sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja Indra Upeniece tikās ar Līvānu novada jauniešu darba grupu, kura
prezentēja savas idejas par to, ko Līvānos vēl būtu nepieciešams paveikt.
19. jūlijā izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Līvānu novada domes Dzīvokļu
jautājumu komisijas sēdi.
20. jūlijā Līvānu novada domes vadība un speciālisti tikās ar Jura Podnieka studijas
pārstāvjiem, kas šobrīd strādā pie jaunā režisora Jurija Skorobogatova seriāla un filmas
"Uzticības persona” izveides. Tā kā viena filmas sižeta daļa norisinās Līvānos, Līvānu
novada domes vadība pārrunāja ar producenti Antru Cilinsku un viņas kolēģēm
jautājumus par filmēšanas komandai nepieciešamo pašvaldības atbalstu.
20. jūlijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības “Reģionālo
attīstības centru apvienība” biedru kopsapulcē Rīgā, kur tika ievēlēts biedrības valdē un
par biedrības valdes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa (Valkas novada domes
priekšsēdētājs) vietnieku. Par otru biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta
Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja.
7. un 14. jūlijā videokonferences režīmā notika sanāksme par Līvānu daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes projekta organizatoriskajiem jautājumiem un virzību.
6. un 20. jūlijā Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti darba sanāksmē
būvobjektā tikās ar būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča
mikrorajonā, pārstāvjiem, lai pārrunātu darbu norises gaitu.
21. jūlijā videokonferences režīmā notika Līvānu novada Civilās aizsardzības komisijas
sanāksme, kurā piedalījās Līvānu novada domes vadība, speciālisti, kā arī valsts
institūciju un uzņēmumu pārstāvji, kuri iekļauti komisijas sastāvā. Tika pārrunāti
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jautājumi par izmaiņām komisijas sastāvā, kā ari par situāciju ar ugunsbīstamību sakarā
ar ilgstošajiem karstajiem un sausajiem laikapstākļiem.
22. jūlijā videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
22. jūlijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Latvijas Ordeņu brālības domes
pārstāvjiem, lai pārrunātu šī gada 4. septembrī Līvānos plānotā pasākuma
organizatoriskos jautājumus.
23. jūlijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēdē Daugavpilī.
28. jūlijā Līvānus apmeklēs ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.
Katru pirmdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.
Katru otro pirmdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības
un administrācijas darbinieku sanāksme.
Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un par
projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme.
Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera informācija.
Jūlija mēnesī turpinās darbi pie projekta „Ielu pārbūves darbi Līvānos” realizācijas. No
pašvaldības atbildīgo amatpersonu un būvuzrauga puses notiek aktīvs darbs pie
būvniecības darbu uzraudzības un kontroles, lai panāktu, ka pašvaldība, kā būvdarbu
pasūtītājs, saņemtu pienācīgā kvalitātē uzbūvētu būvobjektu. Būvniecības un
infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns kopā ar būvuzraugu un būvnieka
pārstāvjiem jūlija mēnesī ir veikuši visu izbūvēto nobrauktuvju uz iedzīvotāju
īpašumiem pārbaudi. Tika sastādīti akti, kuros tika uzskaitīti konstatētie defekti.
Būvniekam uzdots novērst tos. Visbiežāk atrastie defekti: iesēdumi bruģī, bojātas
apmales un bruģakmeņi. Nekvalitatīvi izpildītie darbi netika apmaksāti. Maija, jūnija
un jūlija mēnešos būvnieks veica arī vairāku ielu asfaltēšanas darbus. Lai kontrolētu
izpildīto darbu kvalitāti, saskaņā ar ceļu būvē pieņemto kārtību, tika veikti vairāki
urbumi paraugu iegūšanai atsevišķās ielās. Laboratoriski pārbaudot iegūtos paraugus
tika konstatēts, ka porainības koeficients būvnieka paraugā svārstās ap pieļaujamības
robežu, bet pašvaldības paraugā tas ir 6,9 %, kas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, nav
pieļaujams. Būvsapulcē, kas notika būvobjektā 20.07.21, lai izslēgtu strīdus un kļūdas,
tika nolemts vēlreiz ņemt paraugus no visām ielām, kas arī tika izdarīts 23.07.21.
Paraugu ņemšanā piedalījās būvinženieris A. Skromāns, būvuzraugs A. Ivanovs,
ģenerāluzņēmēja pārstāvis A. Doļņikovs un apakšuzņēmēja pārstāvis I. Joelis.
Urbšanas darbus veica sertificēts speciālists. Šīs nedēļas laikā paraugi tiks nogādāti
pārbaudei sertificētā laboratorijā.
Jūlijā atsākās darbi arī pie degradēto teritoriju sakārtošanas un nokraušanas laukuma
izbūves pie SIA „Līvānu siltums” teritorijas. Sakarā ar to, ka šeit darbi pārklājas ar citu
domes projektu „Angāra izbūve Celtniecības ielā 9, Līvānos”, darbu veikšanas laiks
tika pagarināts par mēnesi.
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Kā jau minēju, tad turpinās darbi pie angāra būvniecības Celtniecības ielā 9, Līvānos,
ko veic SIA „Jēkabpils PMK”. Šajā objektā darbi noris saskaņā ar grafiku un bez
īpašām aizķeršanām.
Jūlija ir izsludināts iepirkums uz lauku ceļu pārbūves darbiem Līvānu novadā. Pašlaik
tiek gatavots iepirkums Jaunsilavas pamatskolas labiekārtošanas darbu veikšanai,
līdzko tas tiks izsludināts, tā tiks sākta Sutru attīrīšanas iekārtu būvniecības darbu
iepirkuma sagatavošana.
Informēju jūs, ka dažādu iemeslu dēļ, pašvaldības Būvniecības un infrastruktūras daļa
un juridiskā nodaļa ir dotajā brīdī palikušas nepilnā sastāvā. Būvniecības un
infrastruktūras daļā no 04.08. 21 pilnvērtīgi var strādāt tikai viens darbinieks –
būvinženieris Ainārs Skromāns. Ir izsludināts konkurss uz atbrīvojušos vakanci.
Juridiskajā nodaļā dotajā brīdī arī strādā tikai viens darbinieks.
Pagājušajā Domes sēdē, kas notika 05.07.21, protokols Nr. 11, pie dienas kārtības
4. punkta izskatīšanas, no priekšsēdētāja vietnieces G. Kraukles puses izskanēja klaji
tendencioza, būtībā apmelojoša, informācija par manis, kā domes izpilddirektora
2020. gadā saņemtajām piemaksām pie algas. Tika nosaukta summa 7000 EUR
apmērā. „Diskusija”, par izpilddirektora atteikšanos no piemaksām, no priekšsēdētāja
vietnieces G. Kraukles puses tika aizsākta jūnija Finanšu komitejas sēdē. Pēc šīs sēdes
es griezos ar iesniegumu pie priekšsēdētāja vietnieces G. Kraukles, kurā lūdzu skaidrot
viņas izteikto. Diemžēl atbilde bija nekonkrēta un demagoģiska. Sakarā ar 2021. gada
5. augusta sēdē izskanējošo priekšsēdētāja vietnieces G. Kraukles apmelojošo
apgalvojumu, es uzskatu par savu pienākumu Līvānu novada domes deputātiem
paskaidrot, ka 2020. gadā es esmu saņēmis piemaksas par savas vietnieces aizvietošanu
(aprēķinātā summa 1385.68 EUR), piemaksas par papildus darbu (aprēķinātā summa
1320.00 EUR), piemaksas par darba kvalitāti (aprēķinātā summa 3080.00 EUR),
kopsummā man ir papildus aprēķināts 5785, 68 EUR, kas ir ievērojami mazāk kā
priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles domes sēdē minētie 7000,00 EUR. Kā
zināms, ar 2020. gada 1. janvāri ir stājušies spēkā grozījumi Publiskās personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kurā par pašvaldības kapitāldaļu turētāju
ir noteikts pašvaldības izpilddirektors un ir noteikta vēl virkne citu pienākumu, kas
agrāk nebija paredzēti ne manā darba līgumā, ne darba pienākumu aprakstā. Informēju
jūs, ka mana amatalga netika pacelta. Visas piemaksas man ir piešķirtas, atbilstoši valstī
un pašvaldībā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, ar priekšsēdētāja A. Vaivoda un
priekšsēdētāja vietnieces G. Kraukles parakstītiem rīkojumiem par cita darbinieka
aizvietošanu, par kapitāldaļu turētāja pienākumu veikšanu un citēju rīkojumu
Nr. LNP/2-1/20/209 „par personīgu ieguldījumu, darba intensitāti un izcilu darba
kvalitāti veicot darbu”.
Tā kā pēc priekšsēdētāja vietnieces G. Kraukles izteiktās melīgās informācijas, esmu
saskāries ar dažādu personu, manu godu un cieņu aizskarošiem izteikumiem, tad
apsveru iespēju griezties attiecīgajās iestādēs.
Informēju jūs, ka, veicot pēc labākās sirdsapziņas, citus savus pienākumus, esmu
konstatējis, ka man vairāk nav pieejas dokumentiem, kas man ir nepieciešami savu tiešo
darba pienākumu veikšanai. Piemēram, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.21.1/18/532, esmu nozīmēts nodrošināt Līvānu novada domes administrācijā,
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pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās korupcijas risku pārvaldību, kas ietver
pasākumu kopumu, kas paredz regulāru korupcijas risku identificēšanu un novēršanu,
izveidojot kontroles vidi, kas mazina vai nepieļauj likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto normu pārkāpumus un koruptīvas
darbības.
Pēc manā rīcībā esošās informācijas, tad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
ir nosūtījis Līvānu novada domei vairākas vēstules par dažādiem jautājumiem, kas skar
viņu darbības sfēru. Esmu iepazīstināts tikai ar KNAB vēstuli Nr. 1/3787 „Par
informācijas sniegšanu” no 2021. gada 12. jūlija, kurā tika lūgts sniegt informāciju par
Līvānu pilsētas svētku organizēšanu no 2021. gada 31. maija līdz 2021. gada 7. jūnijam.
Pēc manā rīcībā esošās informācijas Līvānu novada domē tika saņemts KNAB
pieprasījums „Par informācijas sniegšanu” no 2021. gada 6. jūlija, kas tika uzreiz
noslepenots. Vai Līvānu novada domes deputāti ir informēti par šo pieprasījumu saturu
un sniegtajām atbildēm uz tiem?
Esmu konstatējis, ka bez šī konkrētā gadījuma, man kā izpilddirektoram vairāk nav
pieejas atsevišķām dokumentu kategorijām pašvaldības lietvedības sistēmā „Namejs”,
kas skar konkrētas kompānijas un konkrētus cilvēkus. Bez šiem dokumentiem es nevaru
pilnvērtīgi izpildīt priekšsēdētāja rīkojumu Nr.2-1.1/18/532.
Par šo jautājumu esmu uzrakstījis Līvānu novada domes priekšsēdētājam divus
iesniegumus, kuros esmu lūdzis sniegt man atbildi uz kādu valstī vai pašvaldībā
pastāvošo aktu bāzes tas tika izdarīts, kā arī, lūdzu, mani informēt, kāda persona vai
personas to izdarīja un kādi valstī vai pašvaldībā spēkā esošie normatīvie akti viņiem
to atļauj, vai attiecībā uz citām pašvaldības amatpersonām arī ir veiktas līdzīgas
darbības, lai traucētu viņām veikt savus tiešos darba pienākumus.
Cienījamie, Līvānu novada domes deputāti! Gribu vērst jūsu uzmanību uz šo situāciju,
kad pašvaldībā atsevišķas amatpersonas, kurām lietvedības sistēmas „Namejs”
administrēšana nav amata pienākumos, iespējams bez jebkāda tiesiska regulējuma,
manipulējot ar tā saucamo „pielaižu” piešķiršanu vai nepiešķiršanu var radīt situāciju,
kad kāds dokuments, kas ir nevēlams atsevišķām amatpersonām pašvaldībā, vispārībā
netiek reģistrēts lietvedības sistēmā, vai noslepenots tā, ka pieejas pie viņa nav
nevienam, izņemot pašas ieinteresētās amatpersonas, tādējādi radot augsni dažādām
spekulācijām, baumām un iespējams arī kriminālām darbībām.
3. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Latgales plānošanas reģiona 2021. gada 8. jūlija vēstuli Nr.2-4.1/213
„Par Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci” ar aicinājumu
pašvaldības domei ar lēmumu izvirzīt vienu deputātu Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomei un, pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17. panta pirmo
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
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Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Darbam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē deleģēt Līvānu
novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
4. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot 2021. gada 16. jūnija (reģ.Nr.LNP/2-1.6/21/1521) Latvijas Pašvaldību
sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības vēstuli
pašvaldībai ar aicinājumu pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību
pašvaldībās, ar to apliecinot izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi,
kā arī iezīmējot apņemšanos veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos,
finanšu un cilvēkresursus, kā arī pozitīvu attieksmi pret sociālā darba, sociālo
pakalpojumu un sociālā atbalsta jautājumiem un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar
14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
/skat.pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās
5. Par Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresa delegātiem.
Ziņo Ināra Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un saskaņā ar Latvijas
Pašvaldību savienības 2021.gada 19.jūlija vēstuli Nr.202107/INIC349 „Par
uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienība 31. kongresu un biedru sapulci šī gada
20. augustā”, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Maija Spūle), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresā, kas notiks 2021.gada
20.augustā Salacgrīvā, pilnvarot Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Gintu
Kraukli.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.1
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot R. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2021.gada 14.jūnija iesniegumu
par izslēgšanu no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanas
speciālistu 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 dome atklāti ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt R. R. no pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistra,
speciālistu grupas, kārtas Nr. 11.
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.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.2
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021.gada 19.maija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai kuras apgādībā ir mazgadīgs bērns, kas
nav nodrošināts 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 19.jūlija Līvānu novada Sociālā dienesta
atzinumu ”Par I.K. ģimeni” 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
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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, atklāti ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc sociālā dienesta vai
bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo grupā 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.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 09.jūlija 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”,
212 panta trešo daļu, 213 pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27.
augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu
novadā” 4.7. 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, atklāti ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam divistabu dzīvoklim Zaļā iela 6-20, Līvānos, Līvānu
novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
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2. Piešķirt O. B., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
labiekārtota divistabu dzīvokļa Zaļā ielā 6-20, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz
laiku līdz 2024.gada 29.jūlijam.
3. O. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa, Zaļā iela 6-20,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. SIA ”Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” noslēgt līgumu ar SIA
“LīvMet” – O. B. darba devēju.
5. O. B., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un meitas P.B.
dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Zaļā ielā 6-20, Līvānos, Līvānu novadā.
6. Izslēgt O. B. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma risināšanā,
speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas Nr.9.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8. 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.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021.gada 19.jūlija 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” 211.1 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”, 212. panta trešo daļu, 213. pantu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. 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, atklāti ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam trīsistabu dzīvoklim Saules ielā 24-53, Līvānos, Līvānu
novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
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2. Piešķirt K. D., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā (adrese), labiekārtota
trīsistabu dzīvokļa Saules ielā 24-53, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2024.gada 29.jūlijam.
3. K. D. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa, Saules ielā 24-53,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. SIA ”Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” noslēgt līgumu ar SIA
„Light Guide Optics International” - K. D. darba devēju.
5. K. D., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Saules ielā 24-53, Līvānos, Līvānu novadā.
6. Izslēgt K. D. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma risināšanā,
speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas Nr.12.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8. 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.5
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021.gada 19.jūlija iesniegumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir 3 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 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, atklāti ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt I.P., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
viendzīvokļa dzīvojamās mājas Liepu ielā 16, Upeniekos, Jersikas pagasts, Līvānu
novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 29.jūlijam.
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2. I. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar Jersikas
pagasta pārvaldi par viendzīvokļa dzīvojamās mājas Liepu ielā 16, Upeniekos, Jersikas
pagasts, Līvānu novadā īri. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci slēgt
īres līgumu.
3. I. P. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu –
dēla I. P., dēla I. P., meitas V. P., dzīvesvietu īrētajā dzīvojamajā platībā Liepu ielā 16,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
4. Izslēgt I. P. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo grupas, kārtas Nr.4.
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.
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei
priekšsēdētājam Andrim vaivodam.
Paskaidro izpilddirektora vietniece Aija Usāne.

Gintai Krauklei, domes

11. Par kopīgas depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas izveidošanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” 2021. gada 13. jūlija vēstuli
Nr.2021/10.07/24e par pašvaldības saskaņojumu kopīgai depozīta iepakojuma
pieņemšanas vietas izveidošanai SIA “MAXIMA Latvia” tirdzniecības vietām: Rīgas
iela 37a, Līvāni, Līvānu novads un Domes iela 4a, Līvāni, Līvānu novads ar kopīgo
depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas adresi: Domes iela 4a, Līvāni, Līvānu novads
un pamatojoties uz Iepakojuma likuma 18.8 panta otro daļu, kas nosaka “Ja depozīta
iepakojuma pārdevēji veido kopīgu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu vienā
administratīvajā teritorijā, attālums no katras tirdzniecības vietas līdz kopīgai depozīta
iepakojuma pieņemšanas vietai nedrīkst pārsniegt 500 metrus, izņemot gadījumu, kad
tas ir saskaņots ar Valsts vides dienestu un to pašvaldību, kuras administratīvajā
teritorijā atrodas kopīgā depozīta iepakojuma pieņemšanas vieta” un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Saskaņot kopīgas depozīta iepakojuma pieņemšanas vietas izveidošanu
Domes ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā, tirdzniecības vietām Rīgas ielā 37a, Līvānos,
Līvānu novadā un Domes ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode.
12. Par grozījumiem zemesgabala nomas līgumā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
2015. gada 14. septembrī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 13-2(1)
“Par zemes nomas līguma slēgšanu” un noslēdza Zemesgabala nomas līgumu Nr.
LND/2-13.1.2/15/455 ar D. K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), par divu zemes
nogabalu 17608 m2 kopplatībā no īpašuma “Āboliņi”, Jaunsilavas, Turku pagasts,
Līvānu novads ar kadastra numuru 7686 007 0408, Turku pagasta zemesgrāmatu
nodalījums Nr. 4588, nomu ar apbūves tiesībām.
Abiem zemes nogabaliem ir veikta uzmērīšana un piešķirts nomas kadastra
apzīmējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu
Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas
vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem
nekustamajiem īpašumiem” 2.1. apakšpunktu, 17. un 18.punktu, Līvānu novada, atklāti
ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus ar D. K. 2015. gada 14. septembrī noslēgtajā Zemesgabala
nomas līgumā Nr. LND/2-13.1.2/15/455:
1.1.
izteikt līguma 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1.1. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0408 zemes
nogabalu 1,7490 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0408 8004, kas
nepieciešams Nomniekam piederošā īpašuma objekta – Jaunsilavas pamatskolas ēkas
un inženierbūvju uzturēšanai un ceļa servitūtam;
“1.1.2. no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0409 zemes
nogabalu 0.0118 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0409 8002, kas
nepieciešams Nomniekam piederošā īpašuma – garāžas boksa uzturēšanai;
1.2.
izteikt līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. Nomas zemes robežas redzamas šim līgumam pievienotajos zemes
vienību daļu robežu plānos (skat.pielikumā) ”.
1.3. Izteikt Līguma Pielikumu Nr.1 jaunā redakcijā (skat.pielikumā).
1.4. Papildināt Līgumu ar Pielikumu Nr.2 (skat.pielikumā).
2. Noslēgt vienošanos ar Dainu Kursīti par noslēgtā nomas līguma
grozījumiem.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un atbildīgā par vienošanās
noslēgšanu Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas
vietniece juridiskajā jomā Laura Dumbrovska.
Domes sēdei pirms balsojuma par 12. domes sēdes darba kārtības jautājumu pievienojas
deputāts Valdis Labinskis.
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei.
13. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021.gada 15.jūlja iesniegumu
par zemes vienības 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 nodošanu
nomā, tika konstatēts ka zemes vienība 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0093, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr. 15-24(1) „Par pašvaldībai piekrītošās zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu”, atzīta par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā 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 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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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot L. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021.gada 17.jūnija iesniegumu
par zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764 un 0,0635 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0195 nodošanu nomā, tika konstatēts ka
zemes vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764 un 0,0635 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0195, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-14 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzītas
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764 un 0,0635 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0195, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un informāciju
par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa
vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk
kā 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 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 2 lpp.
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15. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2021.gada 8.jūnija vēstuli Nr. 16/21/8 (reģ. Nr. LNP/2-1.6/21/1449 no 11.06.2021.) par stikla pūšanas darbnīcā ražotā
stikla izstrādājuma ar nosaukumu “Eglīšu rotājums bumbulis” cenu, pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas
19. punktu, Līvānu stikla un amatniecības centra nolikumu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 2 (Jānis
Klaužs, Kaspars Stikāns)
NOLEMJ:
1.Noteikt Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražotā
stikla izstrādājuma “Eglīšu rotājums bumbulis” cenu 4,13 EUR un PVN 21% 0,87 EUR
(skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu stikla un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.
16. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2021.gada 8.jūlija vēstuli Nr. 1.16/21/46
“Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu” par pakalpojumu – naktsmītne ar gultas veļu
vienai personai diennaktī Turku saieta nama telpās noteikšanu, pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr.9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par naktsmītni ar gultas veļu vienai personai Turku saieta
nama telpās:
1.1. par pirmo diennakti 16,12 EUR un PVN 21% 3,39 EUR;
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1.2. par katru nākamo diennakti 12,12 EUR un PVN 21% 2,55 EUR (skat.
pielikumā cenrādi).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lp.
17. Par izdevumu apmaksu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Klibiķes
2021.gada 5.jūlija iesniegumu par bēru mielasta izdevumu apmaksu 260,00 EUR
apmērā sakarā ar mūžībā aizgājušā Līvānu novada goda pilsoņa Jāņa Būmaņa bēru
ceremonijas organizēšanu šī gada 22.maijā, ņemot vērā Jāņa Būmaņa nozīmīgo
ieguldījumu Līvānu novada Rudzātu pagasta vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanā, dokumentēšanā, popularizēšanā, kā arī par patriotisma pret Latvijas valsti
stiprināšanu un latviskās identitātes veicināšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Segt izdevumus 260,00 EUR apmērā bēru mielasta apmaksai sakarā ar
mūžībā aizgājušā Līvānu novada goda pilsoņa Jāņa Būmaņa bēru ceremonijas
organizēšanu šī gada 22.maijā, apmaksu veicot no Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas 2021.gada budžeta līdzekļiem.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
18. Par telpu nomu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot NVO “Radošā apvienība “Perspektīva””, Reģ. Nr.40008122863,
juridiskā adrese Rīgas ielā 12, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes locekles Ingas
Salmiņas 2021.gada 13.jūlija iesniegumu par 2017.gada 22.augusta Telpu nomas
līguma Nr. LNP/2-13.6/17/15 pagarinājumu, saglabājot esošos noteikumus, un ņemot
vērā Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2021.gada 9.jūlija vēstuli Nr. 1.7/5 par NVO
apvienības “Perspektīva” nomāto telpu izmantošanu Līvānu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības pulciņa nodarbībām Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes
ielā 3, Līvāni), konstatēts, ka biedrībai nomā ir nodota telpa ar litera Nr. 12b (38.6 m2
platībā), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā Domes ielā 3, Līvānos,
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piemērojot telpu nomas maksai 50% atvieglojumu no cenrādī apstiprinātās nomas
maksas cenas mēnesī ceturtajā nomas gadā, tas ir 1,425 EUR/m2 mēnesī, kopā par
iznomāto platību 55,01 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN, radošo darbnīcu un
pulciņu organizēšanai stikla kausēšanā Līvānu Bērnu un jauniešu centra bērniem, kā arī
skolēnu grupām.
Ņemot vērā NVO “Radošā apvienība “Perspektīva”” ieguldījumu stikla
kausēšanas un apstrādes popularizēšanā Līvānu novadā, kā arī ievērojot vietējās
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus un to, ka telpas tiek nomātas jau piekto
gadu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.punkta 4.1.apakšpunktu un
5.punktu, kuros noteikti nosacījumi publiskas personas nomas objektu iznomāšanai
atsevišķu funkciju nodrošināšanai un nomas maksas noteikšanas nosacījumi un
atbilstoši Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādim, kas
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr. 20-12, un
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt telpu nomas līgumu ar biedrību “Radošā apvienība “Perspektīva””,
Reģ. Nr.40008122863, juridiskā adrese Rīgas ielā 12, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
par telpas Nr.12b platībā 38,6 m2, kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra
ēkā ar kadastra apzīmējumu 76110040702001, Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
ēkas 1.stāvā, nomu radošo darbnīcu organizēšanai stikla kausēšanā uz 1 (vienu) gadu,
nosakot nomas maksu 25 % apmērā no Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra
apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī piektajā gadā - 0,713 EUR/m2 mēnesī, t.i.
27,52 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto nomas maksu piemērot ar 2021.gada 01.augustu.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu 50%
apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām.
4. Noteikt, ka atbildīgā par telpu nomas līguma pagarināšanu ir Personāla
vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajā jomā Laura
Dumbrovska.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājas p.i. Aiga Balule.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanas dienas.
Pielikumā: nomas telpas izvietojuma shēma uz 1 lpp.
19. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu.
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Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemts S. A., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
iesniegums par dzīvokļa Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu
uz nomaksu, veicot pirmo iemaksu 10% apmērā un maksājumus reizi mēnesī 5 (piecu)
gadu termiņā.
2019. gada 30. aprīlī Līvānu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 6-20 “Par
dzīvokļa Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un
2019. gada 26. septembrī lēmumu Nr. 13-8 “Par precizējumu dzīvokļa atsavināšanas
lēmumā”.
2020. gada 2. martā dzīvoklis Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā,
reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4482 2, žurnāla Nr.
300005083035.
Saskaņā ar SIA “Latio” 2020. gada 13. marta nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/20-1131, un 2021. gada 11. maija vēstuli Nr. V/21-1873 dzīvoklis Nr. 2
dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 9100 EUR
(deviņi tūkstoši viens simts euro) vērtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst
šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis), 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo
īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, saskaņā ar Līvānu
novada domes 2011. gada 31. marta lēmumu Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem
un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz
nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma
maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma
līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz
nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas,
2019. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 6-20 “Par dzīvokļa Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un 2019. gada 26. septembra lēmumu Nr. 138 “Par precizējumu dzīvokļa atsavināšanas lēmumā”, saskaņā ar SIA “Latio” 2020.
gada 13. marta nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/20-1131, un 2021. gada 11.
maija vēstuli Nr. V/21-1873 Līvānu novada dome, atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, S. A.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), uz nomaksu 4 – istabu dzīvokli Nr. 2 (kadastra Nr.
76119001138) dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo
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platību 88,5 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 76110031207001
kopīpašuma 8354/297096 domājamās daļas un 8354/297096 domājamās daļas no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 76110031207 par noteikto maksu 9100 EUR
(deviņi tūkstoši viens simts euro), nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu.
2. S. A. viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
910 EUR (deviņi simti desmit euro), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 8190 EUR apmērā un likumiskos procentus 6%
gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 5 (piecu) gadu laikā, maksājumus
veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar S. A. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Personāla
vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajā jomā Laura
Dumbrovska, atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
20. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts I. K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 11. februāra iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/195) par viņa īrētā
3-istabu dzīvokļa Nr. 52 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniekam I.K.
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 Biedrības ielā 3-52, 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 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 52 īpašumam Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0507 001 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, 6007/270061 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 52 īpašumu Biedrības ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar
kadastra apzīmējumu 7611 004 0507 001 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
6007/270061 domājamām daļām, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa
īrniekam I. K.
3. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai
organizēt atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
21. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts V. Š., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 16. jūnija iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/810) par viņa īrētā 3
– istabu dzīvokļa Nr. 38 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks V. Š.
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 Lāčplēša iela 15-38, Līvānos, Līvānu novadā nav
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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 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 38 īpašumam Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 76110031207001
kopīpašuma un zemesgabala 3047 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110031207
Lāčplēša iela 15, Līvānos, Līvānu novadā, 6431/297096 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 38 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu
novadā un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 76110031207001 un
zemesgabala 3047 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110031207 Lāčplēša iela 15,
Līvānos, Līvānu novadā kopīpašuma 6431/297096 domājamās daļās, to pārdodot par
brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam V. Š.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
22. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.3.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts A. B., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 8. maija iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/509) par viņas īrētā 3istabu dzīvokļa Nr. 36 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
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Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece A. B.
dzīvokli īrē no 2003. 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 Zaļā iela 4-36, 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 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 36 īpašumam Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no
3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611 003
0307 001 un zemesgabala 3457 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0307 Zaļā
ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, 6007/268713 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 36 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0307 001 un zemesgabala 3457
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0307 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā
kopīpašuma 6007/268713 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu)
dzīvokļa īrniecei A. B.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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Saskaņā ar deputātu Valda Labinska, Maijas Spūles, Jāņa Klauža, Kaspara
Stikāna lūgumu protokolam tiek pievienoti divi iesniegumi:
1) 2021. gada 23. jūlija iesniegums /reģ.Nr.2-2.12/21/136/ uz 2 lpp.,
2) 2021. gada 27. jūlija iesniegums /reģ.Nr.2-2.12/21/142/ uz 2 lpp.
Sēde slēgta plkst. 10:33
Protokols parakstīts 2021. gada 4. augustā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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