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Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:01
Sēdi vada:
Andris VaivodsVadība, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā daļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs Bondarevs
2) Dace Jankovska
3) Ināra Kalvāne
4) Ginta Kraukle
5) Valdis Labinskis
6) Jānis Magdaļenoks
7) Sanita Pinupe
8) Pēteris Romanovskis
9) Maija Spūle
10) Andris Vaivods
11) Mārīte Vilcāne
12) Kaspars Stikāns
Nav ieradušies deputāti:
1) Gatis Pastars, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Jānis Klaužs, attaisnojoša iemesla dēļ
3) Ivans Matrosovs, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēde piedalās:
Uldis Skreivers, pašvaldības izpilddirektors
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,

Arnita Mihailova, Sociālā dienesta vadītāja,
Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Diāna Rjaboškapova, Līvānu novada Būvvaldes vadītāja,
Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja,
Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja,
Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītāja-galvenā grāmatvede,
Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs,
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
Laura Dumbrovska, Personāla vadības un administratīvā daļas vadītājas vietniece,
Marija Jansone, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Ainārs Skromāns, būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja p.i.,
Staņislavs Vitvickis, vecākasi datortīklu administrators,
Ligita Ancāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Intis Svirskis, Līvānu novada iedzīvotājs
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods aicina deputātus iekļaut domes sēdes
darba kārtībā 26. jautājumu "Par īres maksas noteikšanu par pašvaldības dzīvojamām
telpām". Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1
(Valdis Labinskis), "Atturas" – nav un deputātei Maijai Spūlei balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 26. jautājumu "Par īres maksas noteikšanu
par pašvaldības dzīvojamām telpām".
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
1. Par darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu par 26. jautājumu "Par īres maksas
noteikšanu par pašvaldības dzīvojamām telpām" iekļaušanu domes sēdes darba
kārtībā, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
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Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātei Maijai Spūlei balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora informācija.
Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers.
3. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Par apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2021. gadā. Ziņo Ināra
Kalvāne.
6. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu 2021. gadā. Ziņo
Ināra Kalvāne.
7. Par apbalvojumu "Gada balva kultūrā 2021". Ziņo Ināra Kalvāne .
8. Par komisijas locekļa ievēlēšanu Kultūras komisijā. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par Līvānu novada domes Kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo
Ināra Kalvāne.
10. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Par Līvānu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un
finansēšanas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Par Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un biedrības “Līvānu
novada vieglatlētikas kluba” 20 gadadienai, Jāzepa Lazdāna piemiņai veltīto
sacensību 5. Līvenhofas skrējiens nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra
Kalvāne.
13. Par telpu Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību
izsoli. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Līvānu
novada Līvānu pilsētā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
15. Par finansējuma mērķa maiņu Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu
draudzei. Ziņo Andris Vaivods.
16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi. Ziņo
Andris Vaivods.
17. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada
10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības
pamatbudžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par līdzekļu piešķiršanu Dzīvnieku aizsardzības biedrībai „INGATO”. Ziņo
Andris Vaivods.
19. Par pirkuma līguma slēgšanu par dzīvokļa Rīgas ielā 12B-6, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
20. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
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22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22, Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
4.-12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Andris
Vaivods.
24. Par pirkuma līgumu slēgšanu par dzīvokļa Rīgas ielā 4a-40, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
25. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 11 Zaļā ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par īres maksas noteikšanu par pašvaldības dzīvojamām telpām. Ziņo Andris
Vaivods.

2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora
informācija.
Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Maijai Spūlei, domes priekšsēdētāja
vietniecei Ginta Krauklei
30. septembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
Līdz 8. oktobrim Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods bija ikgadējā
atvaļinājumā. Viņu aizvietoja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
30. septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību un speciālistiem, lai pārrunātu
jautājumus par namu apsaimniekošanu.
1. oktobrī pēc domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles iniciatīvas tika
organizēta sanāksme pašvaldības administrācijas speciālistiem, kurā tika skatīts
jautājums saistībā ar 2020. gada 24. augusta nomas tiesību līguma laušanu ar SIA
“Trimaļnīki” par Vecās Mežniecības ēkas teritorijas nomu, ņemot vērā, ka minētais
uzņēmums neizpilda līgumā noteiktās saistības. Tika pārrunāts juridiskais ceļš un
turpmākās veicamās darbības sakarā ar līguma izbeigšanu.
2. oktobrī Līvānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar Nacionālo veselības dienestu
Līvānu novada Kultūras centrā tika rīkota izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.
6. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle izdeva
rīkojumu Līvānu novada domes izpilddirektoram Uldim Skreiveram sniegt izvērstu
skaidrojumu par situāciju ar Līvānu novada autoceļu un tiltu uzturēšanu, pamatojoties
uz saņemto VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Preiļu nodaļas 2021. gada 6. septembra
ziņojumu, kurā norādīts uz nepilnībām un pārkāpumiem trīs gadu garumā, kas nav
tikuši novērsti un draud pašvaldībai ar auditu un attiecīgām sankcijām. Kā minēts
ziņojumā “Izvērtējot nepilnīgi iesniegtos dokumentus (daļēji oriģināli, daļēji skenēts),
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kā arī faktu, ka netiek veikta iepriekšējo uzturēšanas darbu pārbaudes ziņojumos par
Līvānu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu norādīto neatbilstību novēršana,
LVC Preiļu nodaļa aicinās veikt auditu Līvānu novada domē par mērķdotācijas
pašvaldības ceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietošanu un aizpildāmās/nododamās
dokumentācijas pareizību”, un tas norāda, ka būvinženiera Aināra Skromāna pārziņā
un izpilddirektora Ulda Skreivera pārraudzībā esošie procesi rada aizdomas trešajām
personām par līdzekļu atbilstošus izlietojumu un precīzu to uzskaiti. Šai sakarā
Domes izpilddirektoram uzdots sniegt atskaiti par iepriekšējos gados izstrādātajiem
rīcības plāniem, ja tādi ir (minētajā termiņā iepriekšējo gadu plānus izpilddirektors
vadībai nav iesniedzis), pārkāpumu novēršanā; sniegt paskaidrojumu par ziņojumā
norādītajām nepilnībām un izstrādāt un iesniegt domei rīcības plānu nepilnību
novēršanai, kā arī ziņot par to deputātiem komiteju/domes sēdē; nodrošinot ziņojumā
uzskaitīto nepilnību novēršanu.
6. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sniedza interviju “Dautkom TV” par
novada attīstību un aktualitātēm pēc Administratīvi teritoriālās reformas.
6. oktobrī attālinātā formātā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme. Piedalījās arī Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
7. oktobrī 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.
7. oktobrī Līvānu novada domē notika vadības tikšanās ar Līvānu novada Bāriņtiesas
un Sociālā dienesta pārstāvjiem par iestāžu darbības aktualitātēm Covid-19 izplatības
apstākļos.
7. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sazinājās ar SIA “E. Gulbja
laboratorija” pārstāvi Sandru Dimanti, lai pārrunātu turpmākos pašvaldības un
laboratorijas sadarbības jautājumus saistībā ar darbinieku testēšanu Covid-19
izplatības apstākļos.
8. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Līvānu novada domes
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdē.
7. un 8. oktobrī notika Līvānu novada studiju stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par
stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās 2020./2021.
studiju gadā pretendentu izvērtēšanu. Šogad stipendiju pieteikuma anketas un to
pielikumi studentiem bija jāiesniedz elektroniski. Ņemot vērā COVID-19 izplatības
riskus, arī pārrunas ar jauniešiem notika attālināti videokonferences režīmā. Komisija
lēma stipendijas piešķirt 28 studentiem par kopējo summu 39 800 eiro. Līdzekļus
stipendijām ziedoja SIA “Light Guide Optics International”, SIA “„Līvānu kūdras
fabrika” un SIA „Hansahold”.
8. oktobrī Saldū notika Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA)
sanāksme, kur viens no galvenajiem jautājumiem bija likumā "Par pašvaldībām"
ietvertais izpilddirektoru darbības regulējums. No Līvānu novada pašvaldības
piedalījās izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5

9. oktobrī Līvānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar Nacionālo veselības dienestu
Līvānu novada Turku un Rožupes pagastos tika organizēta izbraukuma vakcinācija
pret Covid-19.
11. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) domes sēdē, kurā tika izskatīts Ministru kabineta un LPS
vienošanās un domstarpību protokols saistībā ar nākamā gada valsts budžetu. Sēde
notika attālinātā formātā un tajā piedalījās arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un
finanšu ministrs Jānis Reirs.
12. oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un izpilddirektora vietniece
Aija Usāne tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” speciālistiem,
lai pārrunātu jautājumus par nākamā gada sezonā plānoto pilsētas apzaļumošanu.
13. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sniedza interviju
“Latvijas Avīzei”.
14. oktobrī attālinātā formātā notika Līvānu novada domes vadības, iestāžu,
kapitālsabiedrību un administrācijas daļu vadītāju sanāksme, lai pārrunātu jautājumus
par Covid-19 izplatības ierobežošanu un to reglamentējošiem dokumentiem. Ņemot
vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu, arī Līvānu novada pašvaldība 11.10.2021. izdeva
rīkojumu “Par drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanai
Līvānu novada pašvaldībās iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās”. Ar
minēto rīkojumu var iepazīties Līvānu novada mājaslapā www.livani.lv, sadaļā
“Aktualitātes”.
14. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu novada kultūras
iestāžu pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par nākamā gada kultūras jomai
nepieciešamo budžetu un plānoto kultūras piedāvājumu.
14. oktobrī notika paplašinātā Līvānu novada domes Sporta komisijas sēde, kurā
piedalījās arī Līvānu novada domes vadība. Sēdē tika skatīts jautājums par
noteikumiem, kas regulē pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Līvānu novadā.
Līvānu novada sporta klubu un biedrību pārstāvji ir aicināti līdz šī gada 1. novembrim
iesniegt savus priekšlikumus minēto noteikumu izstrādei.
15. oktobrī tiešsaistē notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde,
kurā piedalījās arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Kopā ar
Latgales pašvaldību vadītājiem piedalījās Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, VSIA
“Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis un LPR
administrācijas pārstāvji. Būtiskākais sēdes laikā izskatāmais jautājums bija
Satiksmes ministrijas un “Latvijas valsts ceļi” pārstāvju ziņojums par Valsts reģionālo
autoceļu būvniecības plānu 2022. līdz 2027. gadam, lai iepazīstinātu pašvaldības ar
reģionālo autoceļu uzlabošanas plānu turpmākajiem sešiem gadiem un uzklausītu
priekšlikumus.
15. oktobrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja
Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi. Piedalījās priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
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16. oktobrī Līvānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar Nacionālo veselības dienestu
tika rīkota izbraukuma vakcinācija Sutru un Rudzātu pagastos.
Ņemot vērā 2021. gada 20. oktobra grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720,
arī Līvānu novada pašvaldība 21. oktobrī izdeva rīkojumu “Par drošības pasākumiem
COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanai”. Ar minēto rīkojumu var iepazīties
Līvānu novada mājaslapā www.livani.lv, sadaļā “Aktualitātes”.
21. oktobrī Līvānu novada pašvaldībai sadarbojoties ar Nacionālo veselības dienestu
Līvānu novada Kultūras centrā tika rīkota izbraukuma vakcinācija pret Covid-19.
25.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle uzdeva izpilddirektoram
Uldim Skreiveram risināt jautājumu par ielu apgaismojuma neesamību Rīgas ielā no
Rūpniecības ielas virzienā uz Daugavpili, par ko sūdzējās iedzīvotāji. Uzdots sekot
līdzi arī tam, lai ielu apgaismojums savlaicīgi ieslēgtos no rītiem, atbilstošo krēslas
iestāšanās laikam
Šī gada rudenī Līvānu 1. vidusskola svin 100 gadu jubileju. Video apsveikumu skolas
darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem skolas jubilejā ir nosūtījusi arī Izglītības
un zinātnes ministre Anita Muižniece.
Katru otro pirmdienu videokonferences režīmā norisinās Līvānu novada domes
vadības, pagastu pārvalžu vadītāju un administrācijas darbinieku plānošanas
sanāksme. Katru otrdienu videokonferences režīmā notiek Līvānu novada domes
vadības un par projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme. Otrdienās klātienē
domes vadība piedalās arī objektos notiekošajās būvsapulcēs.

Domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda ziņojums
Nespēdami samierināties ar pieticīgajiem rezultātiem šī gada pašvaldību
vēlēšanās, pāris nesamierināmās opozīcijas deputāti turpina pirmsvēlēšanu laikā
uzsākto melno PR kampaņu, cenšoties diskreditēt pašreizējo domes vadību, pārējos
deputātus, sniedzot nepatiesu un apmelojošu informāciju par iepriekš uzsāktiem,
pašreiz veicamiem vai nākotnē plānotiem un virzītiem projektiem un paredzētiem
darbiem.
Diemžēl politiskajās cīņās ir iesaistījušās (vai iesaistītas) arī pašvaldības
izpildinstitūcijas atsevišķas augstas amatpersonas un daži darbinieki, kuri ir saistīti ar
politisko darbību, iespējams, lai varētu izvairīties no atbildības par nepadarītajiem
darbiem, neizpildītajiem darba pienākumiem, izdarītajiem pārkāpumiem vai
noziedzīgiem nodarījumiem.
Vēlos uzsvērt, ka izpildinstitūciju pārstāvju, tajā skaitā, pašvaldības
izpilddirektora amats uzliek par pienākumu ievērot politisko neitralitāti. Tas būtu
jāņem vērā un nesavtīgi jāstrādā iedzīvotāju labā, noliekot malā politiskās simpātijas.
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Aizvadītajā periodā papildus citiem darba pienākumiem sniedzu interviju izdevumam
“Latvijas avīze”. Publikācijā par Ubaglīča izbūves darbu gaitu laikraksts uzklausīja
tikai trīs no 15 domes deputātiem, neiedziļinoties lietas būtībā objektīvi.
Augstākminētā kontekstā sniedzu uz faktiem balstītu padziļinātu un izvērstu
informāciju un atbildes uz “Latvijas avīze” jautājumiem par Ubaglīča pārbūves darbu
gaitu.
Jautājums. Kā varēja notikt, ka "VM VB" sākotnēji iepirkumu konkursam iesniegtā tāme
bija 2 228 609.11eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Bet Jūs noslēdzāt līgumu
par 2 337 973.34 eiro?

Lai nodrošinātu projekta “Ielu pārbūve Līvānos” (tautā saukts- Ubaglīča projekts)
būvdarbu un būvuzraudzības darbu izpildes veicēju izvēli, ar Līvānu novada domes
izpilddirektora Ulda Skreivera 2019.gada 07.oktobra rīkojumu tika izveidota
iepirkuma komisija: komisijas priekšsēdētājs Intis Svirskis, Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs, komisijas locekļi: būvinženieri Ainārs Skromāns un
Armands Šaraks, un vēl 3 darbinieki (turpmāk- Iepirkuma komisija).
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 25.panta pirmo
daļu, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai
pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu.
Tādejādi tieši izpilddirektors Uldis Skreivers noteica Iepirkuma komisijas
sastāvu, tai skaitā, izvēlējās būvinženieri Armandu Šaraku, iespējams, ignorējot
un darbojoties pretēji PIL noteiktajam aizliegumam Iepirkuma komisijā iesaistīt
komisijas locekli, kurš pārstāv kandidāta vai pretendenta intereses, vai ir saistīts ar
kandidātu vai pretendentu.
Saskaņā ar PIL 25.panta ceturto daļu Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma
procedūras dokumentu, šā likuma 9. un 10. pantā minēto iepirkumu dokumentu
izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma
procesu.
Pamatojoties uz norādīto, Iepirkuma komisijas pienākums bija izstrādāt
būvniecības līguma projektu, tajā paredzot maksimālu pašvaldības kā
pasūtītāja interešu aizsardzību un tās risku mazināšanu vai novēršanu.
Atbilstoši PIL 25.panta piektajai daļai Iepirkuma komisija atlasa kandidātus un
vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, iepirkuma
procedūras dokumentiem, šā likuma 9. un 10. pantā minēto iepirkumu dokumentiem,
kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs
pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.
2020.gada 20.aprīlī notika Iepirkumu komisijas sēde, kurā veica sešu
pretendentu atlases rezultātu apstiprināšanu un pretendentu piedāvājumos konstatēto
aritmētisko kļūdu labošanu. Visu pretendentu kvalifikācija tika atzīta par atbilstošu
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Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas minimālajām prasībām
un iesniedzamajiem dokumentiem.
Pilnsabiedrības „VM VB” sākotnējā piedāvātā summa bija 2 228 609.11
EUR bez PVN, taču Iepirkuma komisija konstatēja aritmētiskās kļūdas
piedāvājumā un laboja piedāvājuma summu uz 2 337 973.34 EUR bez PVN, tas
ir- to palielināja par 109 364.23 EUR bez PVN.
Saskaņā ar PIL 25.panta sesto Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Inta Svirska
pienākums un tiesības bija organizēt un vadīt komisijas darbu, nosakot komisijas sēžu
vietu, laiku un kārtību, sasaucot un vadot komisijas sēdes, sadalot un nosakot katra
komisijas locekļa veicamo darbu apjomu un specifiku, kā arī kontrolēt un uzraudzīt
komisijas locekļu darbu.
Ņemot vērā, ka iesniegto piedāvājumu vērtēšana iekļauj sevī tīri tehniskas
darbības- salīdzināt piedāvājumus ar oriģinālo iepirkuma dokumentāciju, veikt
matemātiskas darbības, lai nepieļautu matemātiskas kļūdas piedāvājumos un tml.,
šādu darbību veikšanu varēja nodrošināt jebkurš Iepirkuma komisijas loceklis vai tās
priekšsēdētājs, lai komisijas locekļiem slodzes sadalītu iespējami vienlīdzīgi. Pretēji
šādai pieejai Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs noteica, ka tieši Armands
Šaraks veiks iesniegto piedāvājumu detalizētu izvērtēšanu, nosakot viņam arī
vislielāko darbu apjomu. Neapšaubāmi, ka Intis Svirskis ir atbildīgs par
konkrētu pienākumu un slodžu sadali komisijas locekļu starpā, kā arī faktu, ka
no viņa puses netika vispār vai pietiekoši kontrolēts un uzraudzīts komisijas
locekļu darbs.
2020.gada 22.aprīlī notika iepirkuma komisijas sēde, kurā veica līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un piešķirot punktus
atbilstoši Nolikumā noteiktajiem kritērijiem, Iepirkuma komisija konstatēja, ka
pilnsabiedrība “VM VB”, reģistrācijas Nr. 44103122234, ir ieguvusi vislielāko
punktu skaitu un nolēma tai piešķirt līguma slēgšanas tiesības.
Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam (pašvaldībai), ja tiek
slēgts iepirkuma līgums, tas ir, Domes priekšsēdētājam vai citai pašvaldības
amatpersonai, kura paraksta attiecīgu līgumu, nav tiesību šo līgumu
neparakstīt, pieprasīt Iepirkuma komisijai pārvērtēt vai tml.
2020.gada 11.maijā Dome priekšsēdētāja Andra Vaivoda personā ar
pilnsabiedrību “VM VB” noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu par summu
2 337 973.34 EUR bez PVN (turpmāk- Līgums).
Man, kā Domes priekšsēdētājam un personai, kurai pašvaldības vārdā bija
jāparaksta līgums, uz to brīdi nebija ne mazāko aizdomu par to, ka Ulda
Skreivera izveidotā un Inta Svirska vadītā komisija, piedaloties Armandam
Šarakam un Aināram Skromānam, varētu pieņemt prettiesisku lēmumu. Jājautā
– vai tā bija kāda apzināta šo darbinieku interese, kādu iemeslu dēļ viņi pieļāva, kā
viņi paši vēlāk atzina “nelikumības” - un klusēja par tām (gan iepirkuma laikā un tā
izvērtēšanas laikā, gan lēmuma pieņemšanas laikā, gan līguma sagatavošanas laikā)
9

līdz kādam noteiktam, viņiem pašiem vien zināma brīdim. Līdz brīdim, kad Domes
priekšsēdētājs parakstīja šo līgumu. Vai šeit nav saskatāma slēptas koruptīvas vēlmes,
jo ietekme uz procesiem šiem darbiniekiem nenoliedzami bija?
Zīmīgi, ka komisijas locekļi Ainārs Skromāns ar Armandu Šaraku no
2013.gada janvāra līdz viņa atbrīvošanai no darba pašvaldībā 2020.gada augustā, bijāt
visciešāk saistītais darbinieks - kolēģis, jo strādāja vienā kabinetā, arī viņu amati bija
identiski, līdz ar to tieši Ainārs Skromāns ikdienā visbiežāk kontaktējās darba u. c.
jautājumos, konsultējās, vajadzības gadījumā aizstāja viens otru un tml. Pie tam,
ņemot vērā, ka darba gaitas pašvaldībā Ainārs Skromāns uzsāka pāris gadus ātrāk par
Armandu Šaraku, Ainārs Skromāns bija ne tikai kolēģis, bet arī zināmā mērā viņa
mentors.
Nākas secināt, ka Aināram Skromānam vajadzēja būt pirmajam no
pašvaldības darbiniekiem, kurš konstatē, ka Armands Šaraks darba laikā
nepilda savus darba pienākumus vai veic prettiesiskas darbības citu personu
labā, līdz ar to Aināra Skromāna vistiešākais pienākums bija nekavējoties vai
nu Armandu Šaraku atturēt no šādām darbībām vai arī par to ziņot darba
devējam. Domes rīcībā nav informācijas, ka no Aināra Skromāna puses šajā
sakarā nekavējoties būtu sekojusi jel kāda rīcība.
Jautājums. Sakiet, kā varēja notikt, ka Armands Šaraks, līdz 2020.gada augustam
pašvaldības darbinieks un iepirkumu komisijas pārstāvis, vienlaikus ir dalībnieks SIA
"Trimaļnīki" , kas pēc tam iesaistās Ubaglīča dzīvojamā rajona ielu pārbūves
projektā?
No pašvaldības puses uzraugošā persona par augstākminētā Līguma izpildi
kopumā no tā noslēgšanas brīža ir izpilddirektors Uldis Skreivers, savukārt,
pašvaldības kā pasūtītāja pilnvarotā persona, kas nodrošina Līguma izpildes kontroli,
sākotnēji bija būvinženieris Armands Šaraks, bet pašlaik Ainārs Skromāns.
Pašvaldības rīcībā un publiskajās datu bāzēs nav informācijas, ka Armands
Šaraks, līdz 2020.gada augustam esot pašvaldības darbinieks un Iepirkumu komisijas
loceklis, būtu SIA "Trimaļnīki", reģ. Nr. 45403045516, dalībnieks vai patiesā labuma
guvējs, līdz ar to uzskatu, ka šīs informācijas sniedzēji ir melojuši.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pilnsabiedrībai “VM VB” ir tiesības
piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmējus. Pie tam, ja apakšuzņēmēja veicamo
būvdarbu vērtība nesasniedz 10 procentus no kopējās publiska būvdarbu līguma
vērtības, būvuzņēmējam ir tiesības pasūtītāju (pašvaldību) tikai informēt par attiecīgā
apakšuzņēmēja piesaisti, nevis pienākums saņemt attiecīgu atļauju no pašvaldības
apakšuzņēmēja piesaistei. Šo nosacījumu pilnsabiedrība “VM VB” attiecībā uz SIA
"Trimaļnīki" ir izpildījusi.
Savukārt, apakšuzņēmēja, kurš Līguma ietvaros veic asfalta ieklāšanas darbus
objektā, bet tā veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma
vērtības, izvērtēšanu un piekrišanu tā piesaistei, deva izpilddirektors Uldis Skreivers
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kopā ar Aināru Skromānu. Tādejādi gadījumā, ja apakšuzņēmēja, kurš Līguma
ietvaros veic asfalta ieklāšanas darbus objektā, darbu izpildes kvalitāte vai
termiņi neatbilst Līguma nosacījumiem, vislielākā atbildība jāuzņemas un man,
kā pašvaldības vadītājam, jāpieprasa no Ulda Skreivera un Aināra Skromāna.
No 2021.gada vasaras izpilddirektors Uldis Skreivers un būvinženieris Ainārs
Skromāns savos ziņojumos un paskaidrojumos vairākkārt ir norādījuši, ka ir vērsušies
tiesībsargājošās institūcijās - Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā,
prokuratūrā ar iesniegumiem par, viņuprāt, koruptīvām un prettiesiskām darbībām no
pašvaldības vadības, tai skaitā, manas puses, pozicionējot sevi kā trauksmes cēlējus.
Šajā sakarā esmu spiests norādīt, ka saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā
noteikto, trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu
pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata
par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas
saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Vēlos arī atgādināt, ka atbilstoši Trauksmes
celšanas likuma 3.panta otrajai daļai apzināti nepatiesu ziņu sniegšana nav
uzskatāma par trauksmes celšanu.
Pašvaldības rīcībā nav informācijas, ka, pamatojoties uz jel kādu no Ulda
Skreivera, Aināra Skromāna vai citu personu iesniegumiem tiesībsargājošās
institūcijās, būtu uzsākti attiecīgi procesi.
Vienlaikus varu informēt, ka Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess par
iespējamu dienesta viltojumu un kurā, iespējams, ir iesaistīta augsta pašvaldības
izpildinstitūcijas amatpersona. Šajā kriminālprocesā Līvānu novada pašvaldība
ir atzīta par cietušo, kurai ir nodarīts materiāls kaitējums daudzu simtu eiro
apmērā.
Izpilddirektora ziņojumā deputātiem pausts vienpusējs viedoklis, kas pasniegts,
balstoties uz pieņēmumiem un apmelojumiem ar mērķi graut Līvānu novada
pašvaldības reputāciju publiskajā telpā, lai visiem līdzekļiem mēģinātu panākt
politiskās varas maiņu, ko neizdevās izdarīt demokrātiskās vēlēšanās.
Šajā procesā tika un tiek izmantotas manipulatīvas metodes, apzināti kavēta darbu
izpildes gaita, izmantoti ne tikai godīgi līdzekļi, ko pierāda arī vēlēšanu periods, par
ko esmu informējis arī Valsts drošības dienestu.
Jau ilgākā laika periodā tas tiek mērķtiecīgi darīts, izmantojot, piemēram, portālu
“pietiek.com”, kurā diemžēl nav iespējams identificēt nedz žurnālistu, kas sagatavojis
publikāciju, nedz avotu vai informācijas pasūtītāju un finansētāju.
Demokrātiskā valstī jebkurai nopietnai publikācijai ir skaidri definēts autors,
pārbaudāmi un uzticami avoti, vispusīgi izvērtēta informācija, uzklausīts visu pušu
viedoklis. Nevairos no atbildības un esmu gatavs skaidrot savu pozīciju, jo vairāk
tādēļ, ka visi fakti un informācija ir darīta zināma tiesībsargājošajām institūcijām,
kuras visobjektīvāk var izvērtēt visus lietas apstākļus.
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Līvānu novada domes deputātiem
Līvānu novada domes izpilddirektora

Informācija
2021. gada 28. oktobra domes sēdei.
Oktobra mēnesis Līvānu novada pašvaldībā ir pagājis pildot Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobrī izdoto rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” un 2021. gada 13. oktobra un 2021. gada 20. oktobrī MK rīkojumā
Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”veiktos grozījumus, es, kā
pašvaldības izpilddirektors, izdevu rīkojumu LNP/2-1.1/21/444 no 2021. gada 11.
oktobra un rīkojumu Nr. LNP/2-1.1/21/467 no 2021. gada 21. oktobra, kuros Līvānu
novada pašvaldības administrācijā, iestādēs, struktūrvienībās un kapitālsabiedrībās
Ministru kabineta noteiktajos termiņos tika noteikti dažādi ierobežojumi.
Pašvaldības vadības līmenī ir nolemts nākt pretī darbiniekiem, kas nodrošina
iestāžu darba nepārtrauktību un līdz 2021. gada 15. novembrim apmaksāt testu
veikšanu Gulbja labaratorijā. Uz doto brīdi ir apzināta situācija ar vakcinēšanos
pašvaldības administrācijā, struktūrvienībās, iestādēs un kapitālsabiedrībās. Ir
notikušas vairākas sapulces ar darbiniekiem, kurās tika izskaidrota Ministru kabineta
rīkojuma Nr. 720 būtība un tajā uzliktie ierobežojumi un pienākumi pašvaldības un
kapitālsabiedrību darbiniekiem. Pašvaldība ir gatava izpildīt visus Ministru kabineta
rīkojumā uzliktos pienākumus, arī darbinieka atstādināsanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un laikā.
Gribu informēt, cienījamos deputātus, par situāciju ar projektu „Ielu pārbūve
Ubaglīcī”. Šoreiz apzināti mazliet sagrozīju šī projekta nosaukumu, jo vārds Ubaglīcis
ir visiem Līvānu iedzīvotājiem pazīstams un visi zina, kur šīs mikrorajons atrodas.
Jau savos ziņojumos augusta un septembra domes sēdēm, es informēju,
cienījamos deputātus, par iespējamiem riskiem, ka arī šogad var izveidoties situācija,
ka otro gadu pēc kārtas netiks apgūts pašvaldības Valsts kasē ņemtais kredīts. Par šo
iespējamo notikumu attīstības gaitu vairākkārt tika informēti gan pašvaldības
priekšsēdētājs A. Vaivods, gan priekšsēdētāja vietniece G. Kraukle. Atkārtošos, bet
atgādināšu jums visiem, ka katru nedēļu būvobjektā notiek Ubaglīča būvsapulces,
kurās bez augstāk minētajām amatpersonām piedalās arī izpilddirektors, par projektu
atbildīgā amatpersona būvinženieris A. Skromāns, vecākā plānotāja Aiga Balule,
būvuzraugs un būvnieka atbildīgās amatpersonas.
Visu Ubaglīča projekta realizācijas laiku, neskatoties uz pretdarbību, gan no
manis, kā domes izpilddirektora puses, gan no būvinženiera A. Skromāna, vecākās
plānotājas A. Balules un būvuzrauga puses ir izdarīts viss, lai Ubaglīča iedzīvotājs
laicīgi saņemtu kvalitatīvi uzbūvētu būvobjektu.
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Ilustrācijai nosaukšu dažus skaitļus, kas raksturo būvnieka pilnsabiedrības
„VM VB” un tās apakšuzņēmēja SIA „Trimaļnīki” varējumu šajā objektā 2021. gadā,
piemēram, kā apmaksāti padarītie darbi:
- Janvāris-februāris – 28 304 EUR;
- Marts
8487 EUR;
- Aprīlis
28 170 EUR;
- Maijs
51 617 EUR;
- Jūnijs
26 964 EUR;
- Jūlijs
51 795 EUR;
- Augusts 23 030 EUR;
- Septembris 1971 EUR
Uz 2021. gada 20. oktobri no pašvaldības ņemtā kredīta vēl nebija izmantoti
apmēram 420 000 EUR lieli līdzekļi. Skatoties uz šiem skaitļiem var izdarīt divus
secinājumus:
- Lielākās aktivitātes būvobjektā tika veiktas maijā, kad pirms vēlēšanām,
pēc priekšsēdētāja A. Vaivoda pavēles tika veikta vairāku ielu asfaltēšana,
kas, galu galā lielās steigas un asfalta ieklāšanas tehnoloģijas
neievērošanas dēļ, tika izdarīta nekvalitatīvi. Jūlija mēnesī, kad arī tika
veikti ielu asfaltēšanas darbi, kas pēc pašvaldības veiktajām ieklātā asfalta
segas paraugu pārbaudēm arī izrādījās nekvalitatīvi. Abos gadījumos
nekvalitatīvi ieklātais asfalta segums jāfrēzē nost;
- Paskatoties uz septembra izpildi 1971 EUR apmērā un redzot, ka līdz
būvniecības sezonas beigām labākajā gadījumā ir palikuši augstākais divi
mēneši, jābūt pārliecinātam optimistam, ka pašvaldības Valsts kasē
ņemtais kredīts arī šogad tiks apgūts pilnā apmērā.
Redzot šādu iespējamo situācijas attīstības gaitu un reaģējot uz pašvaldības
darbinieku nemitīgiem atgādinājumiem, 2021. gada 19. oktobra Ubaglīča projekta
būvsapulces laikā no būvnieka pilnsabiedrības „VM VB” pārstāvja puses tika izteikts
priekšlikums, ka pašvaldība varētu apmaksāt arī dažādus materiālus: smilti, šķembas,
laternas un utt. Uz šo priekšlikumu es sniedzu atbildi, ka ir jāskatās līgumā, vai tāda
veida darbības ir atļautas un vai netiek pārkāpti iepirkuma nosacījumi. Vērsu arī
klātesošo uzmanību, ka izpilde ir jāpanāk kāpinot izpildīto darbu apjomu.
Dienu vēlāk savā kabinetā priekšsēdētājs A. Vaivods uzdeva man atrisināt šo
jautājumu teikdams, ka, ja nenonāks pie rezultāta var būt slikti mums abiem. Es
pilnībā saprotu šo viņa rūpi, jo iespējams, ka neapgūtā kredīta daļa nākošgad būs
jāapmaksā no pašvaldības pamatbudžeta, tādējādi radot papildu slogu 2022, gada
pašvaldības budžetam.
Sarunas rezultātā es sasaucu darba grupu (izpilddirektors, B. Vucenlazdāne, A,
Balule, A. Skromāns, I. Svirskis, G. Pelēķis). Izpētot attiecīgo dokumentāciju: 2020.
gada 6. maijā priekšsēdētāja A. Vaivoda paraksīto līgumu LNP/2-13.1.1/20/4 un
iepirkuma dokumentāciju, tika secināts, ka noslēgtā līguma punkti.stingri nosaka:
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6.1.7. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma
noteikumiem;
7.1.18. līdz katra mēneša 30. datumam iesniegt pasūtītājam atskaiti par
iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem:
13.1.1.
Pasūtītājs
samaksā
Būvuzņēmējam
starpposma
maksājumu/maksājumus būvniecības laikā, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto
rēķinu, atkarībā no faktiski izpildīto būvdarbu apjoma(saskaņā ar
Būvuzņēmēja iesniegto formu Nr. 2, Nr.3) par katru iepriekšsējo mēnesi,
ieturot no rēķina summas piecdesmit procentus kā līguma nodrošinājumu.
Tādējādi būvnieka pilnsabiedrības „VM VB” pārstāvja piedāvātais risinājums,
lai tiktu apgūts pašvaldības šogad ņemtais kredīts nav pieļaujams, jo paredz būtiskas
izmaiņas līgumā un iepirkumā.
Pēdējo dienu laikā pēc publikācijas „Latvijas avīzē” par iespējamām shēmām
Ubaglīča projekta realizācijā ir uzvirmojušas kaislības sociālajos tīklos. Vienmēr
esmu centies norobežoties no dažādām aktivitātēm sociālajos tīklos, vai tā būtu sevis
eksponēšana sev labvēlīgā gaismā, vai citu izvārtīšana mēslos. Diemžēl šoreiz nevaru
stāvēt malā, jo, no atsevišķu personu puses, tiek apšaubīts ne tikai mans godaprāts un
profesionalitāte, bet tiek apvainoti arī man padotie darbinieki.
Gribu Līvānu novada domes deputātus vēlreiz informēt, ka es jau jūnijā
saskaņā ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu gatavoju dienesta ziņojumu
par iepirkumu “Ielu pārbūve Līvānos”(tā saucamais Ubaglīcis) norisi, izvērtēšanu un
uzvarētāja noteikšanu, kurā iepazīstoties ar visu pieejamo dokumentāciju un saņemot
piecu no sešiem iepirkumu komisijas locekļu paskaidrojumus, es nonācu pie
secinājuma, ka viens no komisijas locekļiem ir izdarījis prettiesiskas darbības. Savā
dienesta ziņojumā es uzstājīgi aicināju Līvānu novada domes priekšsēdētāju
Andri Vaivodu un viņa vietnieci Gintu Kraukli vērsties tiesībsargājošās iestādēs,
lai tiktu noskaidrota patiesība un vainīgie tiktu saukti pie atbildības.
Savu ziņojumā augusta domes sēdei es informēju, cienījamos deputātus, par šī
ziņojuma eksistenci.
Savam ziņojumam septembra domes sēdei es kā pielikumu pievienoju savu
ziņojumu Līvānu novada domes priekssēdētājam Andrim Vaivodam no 2021. gada
31. augusta, kuru man tika uzdots gatavot sakarā ar novada domes opozīcijas deputātu
pieprasījumu. Arī šajā ziņojumā tiek runāts par šo pašu nelaimīgo iepirkumu un
iepirkuma komisijas darbu un pieņemto lēmumu. Arī šeit es uzstājīgi aicinu domes
priekšsēdētāju A. Vaivodu un priekšsēdētāja vietnieci G. Kraukli vērsties
tiesībsargājošās iestādēs, lai noskaidrotu patiesību un sauktu ie atbildības
vainīgos.
Gribētos atzīmēt vairākas dīvainības visā šajā procesā:
- līdz pat šim brīdim, ne priekšsēdētājs A. Vaivods, ne viņa vietniece, kura
saskaņā ar domes nolikumu ir galvenā persona pašvaldībā, kas ir atbildīga par cīņu ar
korupciju, G. Kraukle neko nav darījuši, lai noskaidrotu vainīgos un atjaunotu
pašvaldības labo slavu;
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- personas, kas projekta realizācijā piedalās no pašas pirmās dienas, par ko var
pārliecināties dažādu sapulču protokolos. Personas, kas ir pašas pieņēmušas lēmumus,
kas skar šī projekta realizāciju, finansēšanu. Personas, kas ir gribējušas piespiest
izpildvaru nomainīt sev nevēlamus darbinieku, kas strādā pie šī projekta realizācijas.
Tagad šīs personas publiski pauž viedokli, ka nekā nav zinājušas, ka vainīgi ir visi
citi. Turklāt tagad šīs personas nekautrējas sevi pozicionēt par lieliem iepirkumu un
būvniecības procesu pārzinātājiem un organizatoriem.
Varbūt visa šīs problēmas sāls slēpjas tajā apstāklī, ka vienkārši šīm personām
ir bail no tā, ka neatkarīgas tiesībsargājošās iestādes veicot izmeklēšanu noskaidros
patiesību. Noskaidros, kas izstrādāja iepirkuma nolikumu un līguma projektu,
noskaidros, kas spieda iepirkuma komisijas locekļus ātrāk pieņemt „pareizo” lēmumu,
noskaidros, kas dažādos veidos mēģināja ietekmēt projekta realizāciju mainot
konkursā iepirktos materiālus uz lētākiem. Šo uzskaitījumu varētu vēl turpināt, bet
nobeigumā ir jāpiemin, ka veicot izmeklēšanas darbības noteikti tiktu atklāta tā āža
kāja, kas šajā projektā lien no uzvalka bikšu staras ārā, proti, ka visa šī shēma no paša
sākuma tika iecerēta, lai finansētu vēl vienu „skaistu” pašvaldības projektu - „veco
mežniecību”.
Kā šī projekta investora SIA „Trimaļnīki” sāga beigsies, es jau brīdināju
domes vadošās personas savā ziņojumā kuru iesniedzu 2021. gada 31.oktobrī.Tikai
pēc tam, kad es ar šo ziņojumu iepazīstināju domes deputātus, sekoja, kaut kāda rīcība
no domes vadošo personu puses. Tagad situācijas attīstība ir skaidra visiem. Tiek
gatavota līguma laušana ar šo daudzsološo potenciālo investoru, kurš tagad veikli
pazūdīs tālēs zilajās. Tikai nav skaidrs, kas segs pašvaldībai piestādīto ES
struktūrfonda rēkinu nepilna pusmiljona EUR apmērā par nesasniegtajiem projekta
rādītājiem, kas atbildēs par šī perspektīvā un daudzsološā investora piesaisti un
citiem ar to saistītajiem lēmumiem.
Kā jau kādā sarunā ar priekšsēdētāju un viņa vietnieci minēju, ka es
nekad neesmu izvairījies no atbildības un meklējis pārmijniekus, tad es arī tagad
par saviem lēmumiem un rīcību esmu gatavs atbildēt normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un laikā.
Šī Ubaglīča jautājuma nobeigumā īsumā
izteikšu savu versiju vai
pieņēmumu, kādēļ šis projekts neiet uz priekšu. Problēmas būtība slēpjas tajā apstāklī,
ka paši shēmotāji aiz gudrības vai muļķības vienkārši ir aizshēmojušies.
Lai ierobežotu to kompāniju skaitu, kas varētu pieteikties iepirkumam, līgumā
tika noteikts ieturējums 50% apmērā no padarītā darba, atlikušos 50% saņemot pēc
būves nodošanas ekspluatācijā. Turklāt līguma izpildes laiks tika noteikts 212
kalendārās nedēļas (neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus) no būvdarbu uzsākšanas
sākuma. Būvdarbus sāka 2020. gada maija otrā pusē. Tādēļ vēl augusta beigās no
būvnieka pārstāvjiem izskanēja apgalvojumi, ka viss iet saskaņā ar līgumu un nekas
netiek pārkāpts. Oficiālo darbu nobeiguma termiņu varat sarēķināt paši.
Tādējādi, lai realizētu šo projektu, vajadzēja kompāniju, kuras rīcībā ir
pietiekami lieli līdzekļi, lai varētu atļauties iesaldēt tos uz vairākiem gadiem. Diemžēl
būvniecības izmaksu straujais pieaugums, domes darbinieku princiapilitāte, nepildītie
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solījumi, arī pašu un izvēlēto apakšuzņēmēju neprofesionalitāte un nepietiekošās
jaudas radīja situāciju, kad būvniekam, lai izdzīvotu ir jāmeklē citi objekti, kur par
padarīto darbu var saņemt 100% apmaksu. Tas arī ir īstais iemesls, kādēļ šajā objektā
darbu izpilde ir tik gausa. Tas sevišķi parādījās septembra mēnesī, kad objektā
būvniekam tika apmaksāti darbi par 1971 EUR, jo vienkārši būvnieku, it sevišķi SIA
„Trimaļnīki”, objektā praktiski nebija, jo vajadzēja pelnīt naudu, lai mēģinātu
samaksāt nodokļus, citos objektos –kaimiņu novados.
Pārējos objektos darbi noris saskaņā ar pieņemtajiem grafikiem. Angāra –
noliktavas būvniecības darbi Celtniecības ielā 9, Līvānos praktiski ir beigušies.
Pašlaik norit atzinumu vākšana un gatavošanās nodot objektu ekspluatācijā. Ir
pabeigti būvdarbi arī SIA „Līvānu siltums” teritorijā. Visu oktobra pirmo pusi tika
strādāts pie dokumentācijas sagatavošanas nodošanai ekspluatācijā.
Oktobra sākumā SIA „Ošukalns” ir uzsācis projekta „Lauku ceļu pārbūves darbi
Līvānu novadā”, tā saucamā „kapu ceļa” Turku pagastā būvniecības darbus.
Ir uzsākti darbi pie Jaunsilavas pamatskolas labiekārtošanas darbu veikšanas,
ko veic SIA “Jēkabpils PMK” .
Ir izvērtēts Sutru attīrīšanas iekārtu būvniecības darbu iepirkums. Ir noslēgts
līgums par darbu veikšanu.
Bērnu Jauniešu centra ēkas, tā saucamā „namiņa” siltināšanas darbi ir pabeigti
un būvobjekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.
Savā ziņojumā septembra domes sēdei es informēju, cienījamos deputātus, ka
2021. gada 6. septembrī es nosūtīju Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniecei
G.Krauklei dienesta ziņojumu par angāru– noliktavu Celtniecības ielā 9, Līvānos. Es
esmu konstatētjis dažādas dīvainības projektēšanas gaitā, apzinājis aizdomīgus
kontaktus iesaistīto personu vidū un uzskatu, ka izsole tika rīkota necaurspīdīgā un
citus pretendentus diskriminējošā veidā, tādējādi pārkāpjot valstī pastāvošos
normatīvos aktus.
Sakarā ar lielo aizņemtību darbā un klātnākušu informāciju, kura ir
jāpārbauda, sava dienesta ziņojuma jauno versiju varēšu novembra mēneša sākumā
nosūtīt arī jums, cienījamie deputāti.
Patiesā cieņā,
Izpilddirektors Uldis Skreivers
3. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot J. Ņ., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2021. gada 7. oktobra iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir vientuļa persona kura iesniegusi
dokumentus trūcīgās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
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Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021.gada 12. oktobra Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 15.10.2021. lēmuma Nr.14-1(1) un 2021. gada 21.oktobra
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut J. N., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.12.
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.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot J. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021.gada 6. oktobra iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir uzņemta Līvānu novada
iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrā pēc sociālā dienesta ierosinājuma, ir vientuļa persona ar invaliditāti, kurai nav
taisnās līnijas radinieku un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību pašvaldības
teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
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tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2021. gada 15. oktobra lēmuma Nr.14-1(3) un
2021.gada 21.oktobra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt J. Z., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
labiekārtota vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-32, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1. maijam, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. J. Z. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā
25-32, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. J. Z. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Lāčplēša ielā 25-32, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt J. Z. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma uzskaites
ar kārtas Nr.1.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Par apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2021. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi Līvānu novada iedzīvotāju iesniegumu par
pretendenta izvirzīšanu apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2021. gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. apakšpunktu,
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34. punktu, Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2021.gada 21.oktobra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes apbalvojumu “Līvānu Goda pilsonis 2021”
Jānim Dimantam, Līvānu novada iedzīvotājam, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalierim,
ilggadējam LTV ziņu raidījuma “Panorāma” galvenajam redaktoram un žurnālistam –
par nozīmīgu ieguldījumu žurnālistikas jomā, Latvijas lauku un zemnieku darba
popularizēšanā, par lokālpatriotismu, kā arī par pozitīva Jersikas pagasta un Līvānu
novada tēla veidošanu (izvirza 11 Līvānu novada iedzīvotāji).
2. Izmaksāt Jānim Dimantam naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā
(pirms nodokļu nomaksas) un pasniegt Līvānu Goda pilsoņa sudraba nozīmīti un
stikla piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja Indra Upeniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
6. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu 2021. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi iedzīvotāju un organizāciju priekšlikumus
par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu 2021. gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2. apakšpunktu un
38. punktu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
21.oktobraierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras, sporta un tautsaimniecības jomā, pilsonisko
un sabiedrisko aktivitāti un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu apbalvot ar Līvānu
novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā (pirms nodokļu
nomaksas):
Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (2.2.1.):
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Vari Peisenieku, Līvānu novada iedzīvotāju, sportistu – par orientēšanās sporta
tradīciju saglabāšanu, par sportiskās meistarības izkopšanu 24 stundu rogainingā, par
aktīvu un radošu iesaistīšanos Līvānu novada sporta dzīvē, organizējot Gunāra Jāņa
Mīkuļa piemiņas sacensības orientēšanās sportā, auto orientēšanās sacensības,
pārgājienus pa novada pagastiem, rakstot un realizējot projektus (izvirza Līvānu
novada domes Sporta komisija).
Nominācijā “Labdarība” (2.2.7.):
Birutu Krūmiņu, Y`man`s Līvāni “Labdarība” biedri, Līvānu novada iedzīvotāju – par
ieguldījumu labdarības kluba Y`man`s Līvāni “Labdarība” attīstībā, aktīvu un radošu
iesaistīšanos novada nevalstisko organizāciju darbībā, labdarības pasākumu
organizēšanā, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem (izvirza Y`man`s
Līvāni “Labdarība” un 20 Līvānu novada iedzīvotāji; Līvānu novada domes Kultūras
komisija).
Nominācijā “Sirdsdarbs” (2.2.9.):
Paulīnu Zariņu, Sutru pagasta pārvaldes vadītāju, Znotiņu Romas katoļu baznīcas
draudzes locekli - par nozīmīgu ieguldījumu Znotiņu Romas katoļu baznīcas
atjaunošanā un baznīcai piegulošās teritorijas sakopšanā, kā arī Sutru pagasta
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā (izvirza Sutru pagasta
valde un Līvānu novada domes deputāte Sanita Pinupe).
Nominācijā „Izglītība” (2.2.2.):
Inesi Magdaļenoku, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietnieci - par ilggadēju,
profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, pedagogu un skolēnu
sadarbības attīstību, pedagoga profesijas prestiža veicināšanu un nozīmīgu
ieguldījumu Līvānu 1. vidusskolas attīstībā (izvirza Līvānu 1. vidusskola).
Nominācijā “Kultūra” (2.2.3.):
Aiju Smirnovu, Līvānu novada Kultūras centra direktori – par nozīmīgu ieguldījumu
kultūras jomas attīstībā Līvānu novadā, īstenojot inovatīvus kultūras projektus, par
tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī pozitīva
Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs (izvirza Līvānu novada Kultūras
centrs, kandidatūru atbalsta Līvānu novada domes Kultūras komisija).
Nominācijā “Sports” (2.2.4.):
Jāni Bulmeisteru, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri – par futbola sporta
veida attīstību Līvānu novadā, kā arī augstu profesionalitāti un sasniegumiem trenera
darbā, gūstot vērā ņemamus rezultātus novada, reģionālajās un Latvijas mēroga
sacensībās (izvirza 10 Līvānu iedzīvotāji un Līvānu novada domes Sporta komisija).
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2. Par ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem tautsaimniecības
jomā, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu apbalvot ar Līvānu novada
domes Atzinības rakstu un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku:
Nominācijā “Uzņēmējdarbība” (2.2.5.):
Apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (2.2.5.1.):
SIA “VAMARI L” (valdes priekšsēdētājs Vadims Vasiļjevs, valdes locekle Mārīte
Vasiļjeva) – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novadā, uzņēmuma
izaugsmi un attīstību, kā arī sakārtotas vides veidošanu Līvānu pilsētā (izvirza Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs).
Apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (2.2.5.2.):
ZS “Irbenājs” (īpašnieks Jānis Pundurs) - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību
stādu audzēšanas jomā Līvānu novada lauku teritorijā, kā arī veiksmīgu sadarbību ar
Līvānu novada pašvaldību Līvānu pilsētas apzaļumošanā
(izvirza Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra
Upeniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
7. Par apbalvojumu "Gada balva kultūrā 2021".
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra sēdes Nr. 2021/02
ierosinājumu Nr. 2021/02 – 06 par apbalvojumu Gada balva kultūrā 2021, ņemot vērā
situāciju kultūras jomā 2021.gadā, iesniegts priekšlikums par kandidātu izvirzīšanu
nominācijām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
21.oktobra ierosinājumu, Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra sēdes Nr. 2021/02
ierosinājumu Nr. 2021/02 – 06, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Neizsludināt kandidātu izvirzīšanu uz sekojošām nominācijām: Gada
cilvēks kultūrā 2021, Gada labākais amatiermākslas kolektīvs 2021, Gada labākais
sniegums profesionālajās mākslās 2021.
2. Nominācijas Gada notikums kultūrā 2021 izvirzīšanu saglabāt noteiktajā
kārtībā.
21

3. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja Indra Upeniece.
8. Par komisijas locekļa ievēlēšanu Kultūras komisijā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Sanitai Pinupei, Valdim Labinskim, Maijai Spūlei
Izskatot Līvānu novada domes Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra sēdes
Nr. 2021/02 ierosinājumu Nr. 2021/02 – 02 un Līvānu novada iedzīvotājas Maijas
Dziesmas 29.07.2021 iesniegumu (reģ.nr.2-1.9.2/21/1038) par iekļaušanu komisijas
sastāvā, ir priekšlikums iekļaut Kultūras komisijas sastāvā sesto komisijas locekli
Maiju Dziesmu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
61. panta pirmo daļu, Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu
Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 59. punktu un, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 21.oktobra ierosinājumu,
Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra sēdes Nr. 2021/02 ierosinājumu Nr. 2021/02
– 02, 2021.gada 15.septembrī Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.15-6 par Māra
Elkšņa izslēgšanu no Kultūras komisijas sastāva, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Maija
Spūle)
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Līvānu novada domes Kultūras komisijas sastāvā Līvānu novada
iedzīvotāju Maiju Dziesmu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Kultūras
komisijas priekšsēdētāja Sanita Pinupe un Sabiedrisko attiecību daļas speciālists Jānis
Vaivods.
Deputāta Valda Labinska viedoklis par balsojumu: “Iebilstu pret lēmumu, jo
uzskatu, ka tika pārkāpti procedūras noteikumi attiecībā uz kandidātu izvirzīšanu un
atlasi. Otrkārt, uzskatu, ka atbildīgie Kultūras komisijas darbinieki veica neatļautu
kandidātu ietekmēšanu”.
9. Par Līvānu novada domes Kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu
un 61. panta trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2021.gada 21.oktobra ierosinājumu, Kultūras komisijas 2021.gada
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5.oktobra sēdes Nr. 2021/02 ierosinājumu Nr. 2021/02 – 01, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kultūras komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 31.augusta Līvānu novada domes
lēmumu Nr. 15-4 ”Par Kultūras komisijas nolikumu.”
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Kultūras
komisijas priekšsēdētāja Sanita Pinupe un Sabiedrisko attiecību daļas speciālists Jānis
Vaivods.
Pielikumā: Līvānu novada Kultūras komisijas nolikums 3 lpp.
10. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra sēdes Nr. 2021/02
ierosinājumu Nr. 2021/02 – 05 par izmaiņām Līvānu novada domes 2019.gada
29.augusta noteikumos Nr.5 “Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību”, ir konstatēts, ka nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.,
5., 6.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
21.oktobra ierosinājumu, Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra sēdes Nr. 2021/02
ierosinājumu Nr. 2021/02 – 05, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta noteikumos Nr.5 “Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt 40.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“40.4. Gada notikums kultūrā – 100,00 EUR (viens simti euro, 00 centi)
apmērā (pirms nodokļu nomaksas) – balvu saņems notikuma organizatoriskās grupas
vadītājs (par pasākuma norisi atbildīgā persona)”.
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja Indra Upeniece un Līvānu novada domes juriskonsulte Laura Onckule
Pielikumā: Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumi 8 lpp.
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11. Par Līvānu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un
finansēšanas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Sanitai Pinupei, domes
priekšsēdētājam Andrim Vaivodam
Izskatot Līvānu novada kultūras centra direktores Aijas Smirnovas 2021.gada
12.oktobra iesniegumu Nr.1.16/21/68 “Par nolikuma apstiprināšanu”, secināts, ka
nepieciešams apstiprināt Līvānu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu
darbības un finansēšanas nolikumu, kas nosaka kārtību kādā darbojas un tiek
finansēti, izveidoti no jauna vai reorganizēti Līvānu novada kultūras centra un tā
filiāļu aktiermākslas Kolektīvi, kā arī tiek noteikti to darbības principi.
Pamatojoties uz Likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 4. punktu, Kultūras komisijas 2021.gada 5.oktobra lēmumu Nr. 2021/02-8 un
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
21.oktobra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu
darbības un finansēšanas nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā:

Līvānu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un
finansēšanas nolikums uz 23 lpp.

12. Par Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un biedrības “Līvānu
novada vieglatlētikas kluba” 20 gadadienai, Jāzepa Lazdāna piemiņai veltīto
sacensību 5. Līvenhofas skrējiens nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra
“Kvartāls” vadītājas vietnieces Mārītes Vilcānes iesniegto Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai un biedrības “Līvānu novada vieglatētikas kluba” 20
gadadienai, Jāzepa Lazdāna piemiņai veltīto sacensību 5. LĪVENHOFAS
SKRĒJIENS nolikuma projektu, kas nosaka sacensību norises, dalībnieku
pieteikšanas, uzņemšanas, rezultātu vērtēšanas un apbalvošanas kārtību un kuru rīko
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Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar “Līvānu novada vieglatlētikas klubu”, ar kuru
nolikums ir saskaņots.
Pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 21.oktobra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un biedrības
“Līvānu novada vieglatētikas kluba” 20 gadadienai, Jāzepa Lazdāna piemiņai veltīto
sacensību 5. LĪVENHOFAS SKRĒJIENS nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā:

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un biedrības “Līvānu
novada vieglatētikas kluba” 20 gadadienai, Jāzepa Lazdāna piemiņai
veltīto sacensību 5. LĪVENHOFAS SKRĒJIENS nolikums uz 4 lpp.

13. Par telpu Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoli.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada dome ir saņēmusi R. V., dzīvo (adrese), 2021. gada 25. maija
iesniegumu, ar lūgumu nodot iznomāšanai pašvaldības telpas.
Sutru pagasta valde ar 2021. gada 14. septembra lēmumu (protokols Nr. 1,
2.§) atbalstīja telpu ar literu Nr. 28 un Nr.29 pašvaldības nekustamajā īpašumā - ēkā
(pagasta pārvaldes ēkā) Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar
kopējo platību 34,4 m2 iznomāšanu komisijas veikala izveidei.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.pantā noteikts, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a)apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 2.pantu un 6.1 panta pirmo, trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
11., 12., 23., 24., 25., 28., 29., 34., 57., 66., 79., 80., 94.punktu, ņemot vērā Sutru
pagasta valdes 2021.gada 14.septembra lēmumu (protokols Nr. 1, 2.§), SIA ”LATIO”
2021.gada 28.septembra vērtējumu Nr. V/21-3855, Līvānu novada dome atklāti
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balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai telpas ar literu Nr.28 un Nr.29. pašvaldības nekustamajā
īpašumā - ēkā Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā (pagasta
pārvaldes ēkā) ar kadastra Nr. 7682 002 03096 001 ar kopējo platību 34,4 m2 , rīkojot
nomas tiesību mutisku izsoli.
2. Apstiprināt nomas objekta nosacīto nomas maksu EUR 1,09 par vienu m2
bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī.
3. Apstiprināt telpu Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā
nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
nomas objekta izsoli.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:

telpu Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā nomas tiesību
izsoles noteikumi uz 12 lpp

14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu
Līvānu novada Līvānu pilsētā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izvērtējot informāciju no VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1289 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110051520, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, tika konstatēts, ka zemes vienībai nav pieslēguma koplietošanas ielai, tāpēc tā
ir atzīstama par zemes starpgabalu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā ir noteikts,
ka publiskai personai piederošs zemesgabals, kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai ir atzīstams kā zemes starpgabals.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 11.panta trešo un ceturto daļu, 13.panta otro un ceturto daļu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, Ministru kabineta
2021.gada 29.jūnijā noteikumu Nr.455 ,,Adresācijas noteikumi’’ 2.10.apakšpunktu,
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas 21.10.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
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balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 1289 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
76110051520, kas atrodas Līvānu pilsētā, Līvānu novadā, ir zemes starpgabals un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā zemes
robežu plānu).
2. Noteikt pašvaldībai piekrītošai apbūvei paredzētai zemes vienībai 1289 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 76110051520, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
adresi: Celtuves iela 7A, Līvāni, Līvānu novads (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
15. Par finansējuma mērķa maiņu Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas
katoļu draudzei.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Kasparam Stikānam, Maijai Spūlei,
Inārai Kalvānei
Izskatot Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes, reģ. Nr.
90000504985, juridiskā adrese: Baznīcas iela 17, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
2021.gada 27.septembra vēstuli ar lūgumu par Līvānu novada domes piešķirto
līdzekļu 1000,00 EUR apmērā baznīcas ēkas un draudzes mājas sniega aiztures
barjeras stiprinājuma uzstādīšanai novirzīšanu nolietoto riepu utilizācijas pakalpojuma
apmaksai, sakarā ar to, ka vairāk nekā 500 dažāda izmēra riepas vairāku gadu garumā
prettiesiski tika novietotas Draudzei piederošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 7611 006 0025, Baznīcas ielā 25B, Līvānos, ko apsaimniekoja vairāki
uzņēmumi, bet tā kā Draudze ir zemes īpašnieks, kas ir atbildīgs par vides prasību
ievērošanu savā īpašumā, kā arī Valsts vides dienests ir uzlicis par pienākumu
sakārtot īpašumu, nododot nolietotās riepas atkritumu apsaimniekotājam,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 21.10.2021.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm “Par” (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
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Valdis Labinskis), “Pret” – nav, “Atturas” – nav un deputātei Maijai Spūlei balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzei, reģ. Nr.
90000504985, juridiskā adrese: Baznīcas iela 17, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
2021.gadā piešķirto Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļu 1000,00 EUR
apmērā novirzīšanu nolietoto riepu utilizācijas pakalpojuma apmaksai.
2. Slēgt vienošanos ar Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzi,
reģ. Nr. 90000504985, juridiskā adrese: Baznīcas iela 17, Līvāni, Līvānu novads, LV5316, par piešķirto līdzekļu izlietojumu lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim.
3. Noteikt, ka atbildīgais par vienošanās slēgšanu ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vecākais juriskonsults Gatis Pelēķis.
16. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA “DEKA NV”, reģistrācijas Nr.
41502007269, juridiskā adrese Sporta iela 3B-31, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
valdes locekles Nadeždas Vasiļjevas 2021.gada 05.oktobra iesniegumu (reģistrēts ar
nr. LNP/2-1.9.2/21/1337) un 2021.gada 13.oktobra iesniegumu (reģistrēts ar nr.
LNP/2-1.6/21/2419), ar lūgumu sadalīt termiņos uz pusgadu izveidojušos nekustamā
īpašuma nodokļa parādu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta
vienpadsmito un trīspadsmito daļu, 29.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma
68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 17-16 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu labprātīgu izpildi”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā Ligita Ancāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
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17. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada
10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības
pamatbudžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu un 30.pantu,
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" –
1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošos
noteikumus Nr. 18 „Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada 10.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021.
gadam”” (skat. pielikumā ).
2. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai daļai saistošos noteikumus
triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:
1) Līvānu novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 „Grozījumi
Līvānu novada domes 2021.gada 10.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par
Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam”” uz 2 lpp.
2) Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
18. Par līdzekļu piešķiršanu Dzīvnieku aizsardzības biedrībai „INGATO”.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Dzīvnieku aizsardzības biedrības „INGATO”, reģ. Nr. 40008237200,
adrese: Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu novads, 2021. gada 15. oktobra iesniegumu
par finansējuma piešķiršanu 422,47 EUR apmērā SIA “Līvānu siltums” rēķina Nr.
RIG046-0421 apmaksai par siltumapgādi ēkai Rīgas ielā 46, Līvānos, Līvānu novadā,
kur kā “pagaidu mājas” tiek nodrošinātas Līvānu novada klaiņojošajiem vai
bezsaimnieka stāvoklī nonākušiem kaķiem, saskaņā ar 2015. gada 30. oktobrī
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noslēgto sadarbības līgumu Nr. LND/2-13.1.2/15/518 starp Dzīvnieku aizsardzības
biedrību „INGATO” un Līvānu novada pašvaldību par bezsaimnieka, klaiņojošu kaķu
izķeršanu un nogādāšanu sterilizācijai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 422,47 EUR apmērā Dzīvnieku aizsardzības biedrībai
„INGATO”, reģ. Nr. 40008237200, adrese: Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu novads,
siltumapgādes izdevumu segšanai ēkai Rīgas ielā 46, Līvānos, Līvānu novadā, no
līdzekļu ekonomijas dokumenta “Notekūdeņu apsaimniekošanas stratēģija un
ekonomiskais izvērtējums” izstrādei paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā.
2. Slēgt līgumu ar Dzīvnieku aizsardzības biedrību „INGATO”, reģ. Nr.
40008237200, adrese: Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu novads, par lēmuma 1.
punktā piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode, Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska, par līguma slēgšanu-Personāla vadības un administratīvās daļas
juriskonsulte Laura Onckule.
19. Par pirkuma līguma slēgšanu par dzīvokļa Rīgas ielā 12B-6, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021.gada 27.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 8-30 “Par
dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr. 1”.
Dzīvoklis Nr. 6, Rīgas ielā 12B, Līvānos, Līvānu novadā, 2021.gada 1.oktobrī,
žurnāla Nr. 300005451797, reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma
Nr.4363-6.
Līvānu novada domē ir saņemts SIA “Latio” 2021.gada 15.oktobra nekustamā
īpašuma vērtējums, reģ. Nr. V/21-4113, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 6 dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 12B, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 8000 EUR (astoņi tūkstoši
euro).
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2021.gada
19.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-3.3/21/12(4) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto
cenu 8000 EUR (astoņi tūkstoši euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 4.
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Līvānu
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novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr. 8-30 “Par dzīvokļa īpašuma
nodošanu atsavināšanai Nr. 1”, SIA “Latio” 2021. gada 15. oktobra nekustamā
īpašuma vērtējumu, reģ. Nr.V/21-4113, Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2021.gada 19.oktobra lēmumu Nr. 1-3.3/21/12(5), Finanšu
komitejas 2021.gada 21.oktobra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā 12B-6, Līvāni, Līvānu novads nosacīto cenu
8000 EUR (astoņi tūkstoši euro).
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, M.
J., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2 – istabu dzīvokli Nr. 6 (kadastra Nr.
76119001164, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4363-6) dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 12b, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 50,7 m², dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 76110031817001 kopīpašuma 495/21638 domājamās
daļas un 495/21638 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr. 76110031817
par nosacīto cenu 8000 EUR (astoņi tūkstoši euro).
3. Atsavināšanas ierosinātajam M.J. viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirkuma maksas samaksu 8000 EUR (astoņi tūkstoši euro), to ieskaitot Līvānu novada
domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar M. J. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās maksas veikšanas.
5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma
3.punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021.gada 27.maija
lēmums Nr. 8-30 “Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr. 1” zaudē spēku.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par
līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
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.
20. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemts dzīvokļa Nr. 52, Rīgas ielā 43, Līvānos,
Līvānu novadā, SIA “Latio” 2021.gada 22.septembra nekustamā īpašuma vērtējums,
reģ. Nr. V/21-3794, saskaņā ar kuru dzīvokļa īpašums Nr. 52, dzīvojamā mājā Rīgas
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ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr. 7611 900 1158, reģistrēts Līvānu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2672-52, ir novērtēts 10 000 EUR (desmit
tūkstoši euro). Īrnieks V. U. vēlas slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu, veicot pirmo
iemaksu 1 000 EUR apmērā, ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2021.gada
19.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-3.3/21/12(6) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto
cenu 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4.
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta
pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 36. panta trešo daļu, ņemot vērā
Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam 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, Līvānu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumam Nr. 3-19
“Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43-52, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija
2021.gada 19.oktobra lēmumu Nr. 1-3.3/21/12(7), Finanšu komitejas 2021.gada
21.oktobra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 52, Rīgas ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā īpašuma
nosacīto cenu EUR 10000 (desmit tūkstoši euro).
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, V.
U., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), uz nomaksu 3 – istabu dzīvokli Nr. 52 (kadastra
Nr. 7611 900 1158, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2672-52)
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 59,9 m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0339 001 kopīpašuma
6070/269118 domājamās daļas un 6070/269118 domājamās daļas no zemesgabala ar
kadastra Nr. 7611 003 0339 par nosacīto cenu 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro),
nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu.
3. Atsavināšanas ierosinātājam, V. U., mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas, rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirmo iemaksu 1 000 EUR (viens tūkstotis euro), to ieskaitot Līvānu novada domes,
reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
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4. Atlikušo maksājuma summu 9 000 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 5 (piecu) gadu laikā,
maksājumus veicot reizi mēnesī.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar V. U. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
6. Gadījumā, ja pirmā iemaksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma
3.punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021.gada
25.februāra lēmums Nr. 3-19 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43-52, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par
līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
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.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31, Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemts R. K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2021.
gada 14. septembra iesniegums (reģ. 14.09.2021., Nr. LNP/2-7.1/21/1254) par viņas
īrēta dzīvokļa Nr. 31, Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece R. K.
dzīvokli īrē no 2000. gada (deklarēta minētajā adresē no 1996. gada), dzīvojamās
telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, īrniecei par dzīvojamām telpām īres un
komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu
Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tas var būt atsavināms
likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
33

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, 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 19.oktobra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, 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. 31 īpašumam Zaļā iela 2, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no
2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3700 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 0305 Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā,
5409/305409 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 31 īpašumu Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai nodrošināt atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un noteikt nosacīto cenu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.22, Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemts Ņ. Š., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021.gada 6.septembra iesniegums (reģ. 06.09.2021., Nr. LNP/2-1.9.2/21/1216) par
viņas īrēta dzīvokļa Nr. 22, Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece Ņ. Š.
dzīvokli īrē no 1975. gada, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku,
īrniecei par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu
Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tas var būt atsavināms
likumā noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, 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 19. oktobra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, 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. 22 īpašumam Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 0,2231 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0514 Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā,
6015/267819 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 22 īpašumu Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai nodrošināt atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un noteikt nosacīto cenu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
23. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
4.-12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.
Ziņo Andris Vaivods
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",
128.1.1. apakšpunktā noteiktajam, ja izglītības ieguves process notiek attālināti
atbilstoši noteikumu 109.1.apakšpunkta, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas
izglītojamo brīvpusdienām, pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu
nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes
lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās
izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai
pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu nodrošināšanai.
Ņemot vērā veiktos grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra
rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, rīkojuma 5.49.33.
apakšpunktā noteikts, ka līdz 2021. gada 14.novembrim pārtraukt mācību procesa
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norisi klātienē un nodrošināt mācības attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības
programmas apguvi un 1.-3.klašu izglītojamos, tādējādi 4.-12.klašu izglītojamajiem
no 2021.gada 1.novembra līdz 14.novembrim mācības notiek attālināti.
Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31.janvāra noteikumu Nr. 1 “Kārtība,
kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” 4.2.punktā noteikts, ka 1.4.klašu izglītojamajiem produktu iegādes izdevumi 0,14 EUR dienā tiek apmaksāti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem un 0,71 EUR dienā no valsts budžeta mērķdotācijas
līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai. Noteikumu 4.1.punktā noteikts, ka 5.-12. klašu
izglītojamajiem produktu iegādes izdevumi 0,85 EUR dienā tiek apmaksāti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Lai kompensētu ēdināšanas izdevumus Līvānu novada izglītības iestāžu 4.12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2021.gada
1.novembra līdz 2021.gada 14.novembrim, kā arī gadījumā, ja attālinātais mācību
process atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai tiek noteikts papildus citā laikā vai
pagarināts, nepieciešams izdarīt grozījumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 128.1.1. apakšpunktam,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" –
nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” un
papildināt Pārejas noteikumus ar 15., 16., 17. un 18. punktu šādā redakcijā:
“15. Attālinātā mācību procesa laikā 4.-12.klašu izglītojamajiem no 2021.gada
1.novembra līdz 2021.gada 14.novembrim un, ja, ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju, attālinātais mācību process tiek noteikts papildus citā laikā vai pagarināts,
no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām un valsts budžeta mērķdotācijas
līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai, nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem, izsniedzot
pārtikas paku izglītojamo ģimenei katram bērnam, kurš mācās Līvānu novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 4.-12. klasē.
16. Pārtikas paku sagatavošanu un izsniegšanu Līvānu novada izglītības
iestāžu 4.-12.klašu izglītojamajiem nodrošina izglītības iestādes.
17. Pārtikas pakas vērtība tiek noteikta atbilstoši attālināto mācību dienu
skaitam un viena izglītojamā pusdienām paredzēto pārtikas produktu iegādes
izdevumu summai 0,85 EUR dienā.
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18. Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 5.novembrim iesniedz Līvānu novada izglītības iestādē, kurā
bērns mācās, izmantojot interneta tīmekļvietni www.e-klase.lv.;”
2. Izglītības iestādēm pārtikas paku sagatavošanu veikt atbilstoši Veselības
ministrijas ieteikumiem izglītojamo ēdināšanai attālināto mācību laikā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska, Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu
vadītāji.
24. Par pirkuma līgumu slēgšanu par dzīvokļa Rīgas ielā 4a-40, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021. gada 25. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 3-20
“Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 4a-40, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”.
Dzīvoklis Nr. 40, Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā 2021. gada 1. oktobrī,
žurnāla Nr. 300005451806, reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
4358-40.
Līvānu novada domē ir saņemts SIA “Latio” 2021. gada 18. oktobra
nekustamā īpašuma vērtējums, reģ. Nr. V/21-4115, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 40
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 10000 EUR
(desmit tūkstoši euro).
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2021. gada
21. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-3.3/21/12(4) un ir noteikusi dzīvoklim
nosacīto cenu 10000 EUR (desmit tūkstoši euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 4.
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Līvānu
novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 3-20 “Par dzīvokļa īpašuma
Rīgas ielā 4a-40, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”, SIA “Latio”
2021. gada 18. oktobra nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/21-4115,
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 21. oktobra
lēmumu Nr. 1-3.3/21/12(5), Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā 4a-40, Līvāni, Līvānu novads nosacīto cenu
10000 EUR (desmit tūkstoši euro).
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2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, V.
G., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 3 – istabu dzīvokli Nr. 40 (kadastra Nr.
76119001168, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4358-40) dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 62 m², dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 76110031801001 kopīpašuma 601/19996 domājamās
daļas un 601/19996 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr. 76110031801
par nosacīto cenu 10000 EUR (desmit tūkstoši euro).
3. Atsavināšanas ierosinātajam V. G. viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirkuma maksas samaksu 10000 EUR (desmit tūkstoši euro), to ieskaitot Līvānu
novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu
kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar V. G. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās maksas veikšanas.
5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021. gada 25.
februāra lēmumu Nr. 3-20 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 4a-40, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par
līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
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.
25. Par dzīvokļa īpašuma dzīvokļa Nr. 11 Zaļā ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts L. R., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 31. augusta iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/1202) par viņas
īrētā 2 – istabu dzīvokļa Nr. 11 Zaļā ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece L. R.
dzīvokli īrē no 2002. gada 18. aprīļa, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz
nenoteiktu laiku, īrniecei par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu
parāda nav. Dzīvokļa īres tiesības nav iegūtas kā palīdzības dzīvokļu jautājuma
risināšanā, bet pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru padomes 1993. gada 1.
jūlija lēmumu Nr. 342 “Par dzīvojamo telpu apmaiņas noteikumiem” un saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 15. pantu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
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nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu
novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tas var būt
atsavināms likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 23.
septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
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. 11 īpašumam Zaļā ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no
2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0309 001
kopīpašuma un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0309 3737,8 m2
platībā Zaļā ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā 4819/305822 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 11 īpašumu Zaļā ielā 8, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai nodrošināt atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un noteikt nosacīto cenu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
26. Par īres maksas noteikšanu par pašvaldības dzīvojamām telpām.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktā
ir noteikts, ka tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā fonda īri.
2021. gada 26. augustā Līvānu novada dome apstiprināja (lēmums Nr. 14-24)
saistošos noteikumus Nr. 17 “Par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”.
Atbilstoši augstāk minētajiem saistošajiem noteikumiem, ir aprēķināta
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksa 2022.
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gadam. Īres maksa ir noteikta EUR/m2 katrai dzīvojamai mājai, atbilstoši tās
kadastrālajai vērtībai.
Saskaņā ar saistošo noteikumu Pielikuma Nr. 1 3.2.1. apakšpunktu, īrnieks
papildus kopā ar īres maksu maksā arī par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
apsaimniekošanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408
“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas
noteikumi” dzīvojamo māju pārvaldnieks ir aprēķinājis apsaimniekošanas maksu
2022. gadam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
b) apakšpunktu, Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu, Līvānu novada
domes 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 17 “Par Līvānu novada
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”
4. punktu, Pielikuma Nr. 1 3.2.1. apakšpunktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis),
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksu mēnesī euro par 1 m2 2022. gadā Līvānu novada
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošām dzīvojamām telpām:
1.1. Līvānos, Līvānu novadā, atbilstoši pielikumam Nr.1;
1.2. Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši pielikumam Nr.2;
1.3. Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši pielikumam Nr.3.
1.4. Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši pielikumam Nr.4.
2. Īrnieki kopā ar īres maksu maksā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu
Līvānos, Līvānu novadā, atbilstoši pielikumam Nr.5.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:

1) īres maksas tabula 2022. gadam Līvānos, Līvānu novadā uz 3 lpp.,
2) īres maksas tabula 2022. gadam Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā uz 1 lpp.,
3) īres maksas tabula 2022. gadam Rudzātos, Rudzātu pagstā,
Līvānu novadā uz 1 lpp.,
4) īres maksas tabula 2022. gadam Upeniekos, Jersikas pagstā,
Līvānu novadā uz 1 lpp.,
5) kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas tabula
uz 3 lpp.

Deputāta Valda Labinska viedoklis par balsojumu: “Es uzskatu, ka pašvaldībai vajag
veicināt jebkādā veidā, lai viņas rokās esošais dzīvokļu fonds pēc iespējas ātrāk tiktu
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samazināts un lai īrnieki kļūtu par īpašniekiem. Un šis lēmums manā uztverē to
neveicinās.”
Sēde slēgta plkst. 12:45
Protokols parakstīts 2021. gada 1. novembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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