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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 27. janvāris

Nr. 2

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Ināra Kalvāne
4. Jānis Klaužs
5. Ginta Kraukle
6. Valdis Labinskis
7. Jānis Magdaļenoks
8. Ivans Matrosovs
9. Gatis Pastars
10. Sanita Pinupe
11. Pēteris Romanovskis
12. Maija Spūle
13. Kaspars Stikāns
14. Mārīte Vilcāne
15. Andris Vaivods
Sēdē piedalās:
Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
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

Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītājs-galvenā grāmatvede
Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Intis Svirskis, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Laura Dumbrovska, Personāla vadības un administratīvā daļas vadītājas vietniece
Marija Jansone, Līvānu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Ainārs Skromāns, būvinženieris
Staņislavs Vitvickis, vecākais datorspeciālists
Antra Skutele, Līvānu novada Kultūras centra direktore
Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Jānis vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
Diāna Rjaboškapova, Līvānu būvvaldes vadītāja
Līga Ancāne, ekonomiste
Velga Švirkste, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Aija Smirnova, Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja amata pretendente
Līga Ozoliņa, SIA “Grupa 93” pārstāve
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
14. jautājumu “Par Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāju”.
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe,), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim
Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 14. jautājumu “Par Līvānu novada kultūras,
tūrisma un sporta pārvaldes vadītāju”.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
15. jautājumu “Par Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāju”. Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 15. jautājumu “Par Līvānu novada
pašvaldības administrācijas vadītāju”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav izskata
šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora vietnieces informācija. Ziņo Andris
Vaivods.
3. Par komisijas locekļa ievēlēšanu Kultūras komisijā. Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo Ināra
Kalvāne.
8. Par saistošajiem noteikumiem „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības
nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanu Līvānu novadā”. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
10. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
11. Par lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumiem. Ziņo Andris Vaivods.
12. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu. Ziņo Andris
Vaivods.
14. Par Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāju. Ziņo Andris
Vaivods.
15. Par Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāju. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora vietnieces informācija.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Precizējums 2021.gada 26.augusta sēdes Nr. 14 punktā Nr. 2. Domes priekšsēdētāja
un izpilddirektora informācija: “3. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs
3

Andris Vaivods Rīgā piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība”
(RACA) valdes sēdē, kuras laikā tika izskatīts jautājums par RACA sadarbību ar
Latvijas Pašvaldību savienību un par RACA pārstāvja izvirzīšanu dalībai LPS valdē.”
30.decembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
Līdz 30. decembrim Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods bija devies
atvaļinājumā.
4.janvārī, ņemot vērā ūdens līmeņa paaugstināšanos Dubnā, tika rīkota vadības un
atbildīgo speciālistu sanāksme par plūdu riskiem un HES slūžu atvēršanu.
4.janvārī notika pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu sanāksme par 2022.gadā
īstenojamiem būvniecības projektiem, to finansēšanas iespējām pašvaldības
2022.gada budžeta ietvaros.
5.janvārī notika pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu sanāksmes, lai pārrunātu
jautājumus par jaunā ražošanas angāra Celtniecības ielā 9 būvdarbu iepirkuma
virzību, par jaunizbūvētā nokraušanas laukuma Līvānu industriālajā zonā nomas
tiesību izsoles noteikumu izstrādi, par Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu
piedalīties specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi izglītības un
pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija” projektā kā
sadarbības partnerim.
6.janvārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada Kultūras centra, LSAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme un
Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās arī Līvānu novada
pašvaldības vadība un speciālisti.
6.janvārī pašvaldības vadība tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
vadību, lai pārrunātu jautājumus par malkas šķūnīšu atjaunošanas iespējām un
plāniem 2022.gadā pilsētas daudzdzīvokļu mājām, kur apkure tiek nodrošināta ar
malkas apkuri.
12.janvārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne un
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece Preiļos piedalījās Viduslatgales
pārnovadu fonda Mecenātu vakarā, kur sveica projektu konkursa "Iedzīvotāji veido
savu vidi" 10 projektu īstenotājus no Līvānu novada.
13.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods attālināti piedalījās
LPS Valdes sēdē.
17.janvārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja
Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
17.janvārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar
Līvānu novada Kultūras centra vadību, lai pārrunātu jautājumus par iespējām centrā
paredzēt telpas Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai laika posmā līdz
2022.gada 30.jūnijam.
19.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Zemessardzes
35. kājnieku bataljona komandieri, pulkvežleitnantu Jāni Svilpi. Tika pārrunāti
sadarbības jautājumi par Zemessardzes ieceri maijā Līvānos rīkot komandu sporta
spēles, par telpu nomu Zemessardzes 35. kājnieku bataljona Līvānu rotas vajadzībām
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Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, par civilās aizsardzības un citiem
jautājumiem.
19.janvārī notika Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
sanāksme.
20.janvārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
20.janvārī notika Ārkārtas Līvānu novada domes sēde, kurā tika izskatīti 4 jautājumi.
21.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle attālināti
piedalījās seminārā par Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu plāna projekta
izstrādi, ko rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
21.janvārī, pēc Jaunsilavas pamatskolas uzaicinājuma, Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods skolā piedalījās Barikāžu dienas pasākumā, kura
ietvaros skolēniem stāstīja par 1991.gada janvāra un Latvijas neatkarības atjaunošanas
laika notikumiem.
21.janvārī attālināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Latgales attīstības aģentūras kopsapulcē.
24.janvarī notika pārrunas ar pretendentiem uz Līvānu novada kultūras, tūrisma un
sporta pārvaldes vadītāja amatu. Saņemti 4 pieteikumi.
25.janvarī notika iekšējā konkursa uz Līvānu novada pašvaldības iestādes „Līvānu
novada pašvaldības administrācija” vadītāja amatu pārrunās. Saņemts 1 pieteikums.
25.janvārī attālināti notika sanāksme, kurā piedalījās pašvaldības vadība, atbildīgie
speciālisti, projektētāji, Rudzātu pagasta pārvaldes pārstāvji, biedrības “Sēnīte”
pārstāvji, lai pārrunātu jautājumus par projekta “Rudzātu pagasta estrādes un parka
labiekārtošana” izstrādes gaitu un tā sadalījumu kārtās.
26.janvārī notika Līvānu novada Civilās aizsardzības komisijas sanāksme, lai
pārrunātu plūdu risku jautājumus.
26.janvārī attālināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
LPS domes sēdē.
Visu janvāri turpinājās intensīvs darbs pie Līvānu novada pašvaldības 2022.gada
budžeta izstrādes. Attālināti ir notikušas pašvaldības vadības, atbildīgo pašvaldības
administrācijas speciālistu un iestāžu vadītāju pārrunas par sagatavotajiem budžetu
projektiem. 4.janvārī pārrunās piedalījās: Jersikas pagasta pārvalde, Rožupes pagasta
pārvalde, Sutru pagasta pārvalde, Rudzātu pagasta pārvalde, Turku pagasta pārvalde.
5.janvārī: Līvānu novada Centrālā bibliotēka, Līvānu stikla un amatniecības centrs.
7.janvārī: Līvānu novada Kultūras centrs, Līvānu novada Bāriņtiesa. 10.janvārī
Līvānu novada Izglītības pārvalde, Plānošanas un attīstības daļa, Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Līvānu novada Būvvalde. 11.janvārī Jaunsilavas
pamatskola, Jersikas pamatskola, Rožupes pamatskola, Rudzātu pamatskola.
12.janvārī pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”, Līvānu 2.vidusskola, J. Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skola. Līvānu Bērnu un jauniešu centrs. 13.janvārī MJIC
“Kvartāls”, Rudzātu speciālā pamatskola, Līvānu 1.vidusskola, Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skola. 14.janvārī Līvānu novada Sociālais dienests. 18.janvārī
Saimnieciskā nodrošinājuma daļa, IT daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, biedrība “Baltā
māja”. 19.janvārī Nekustamo īpašumu daļa. Šogad pārrunās tika nodrošināta iespēja
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piedalīties arī visiem pašvaldības deputātiem un par konkrēto jomu atbildīgajiem
speciālistiem.
Katru pirmdienu tiek rīkotas pašvaldības vadības sanāksmes, kurās tiek pārrunāta
esošā situācija un tuvākā perioda uzdevumi.
Katru otro pirmdienu videokonferences režīmā norisinās Līvānu novada pašvaldības
vadības, pagastu pārvalžu vadītāju un administrācijas darbinieku plānošanas
sanāksme. Katru otrdienu videokonferences režīmā notiek Līvānu novada pašvaldības
vadības un par projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme. Otrdienās klātienē
pašvaldības vadība piedalās arī objektos notiekošajās būvsapulcēs.
3. Par komisijas locekļa ievēlēšanu Kultūras komisijā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētājam Andrim
Vaivodam
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Līvānu novada Kultūras centra
direktores Antras Skuteles 29.12.2021 iesniegums (reģ.nr. LNP/2-2.12/21/390) par
iekļaušanu Kultūras komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.panta pirmo daļu, Līvānu novada domes 2021.gada 16. decembra saistošo
noteikumu Nr.20 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 9.punktu un, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2022.gada 20.janvāra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un
deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Līvānu novada domes Kultūras komisijas sastāvā Antru Skuteli.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Kultūras
komisijas priekšsēdētāja Sanita Pinupe un Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra
Upeniece.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Ē. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2021. gada 30. decembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Light
Guide Optics International” darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā.
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Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
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.pantu, 211. panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 17.01.2022. lēmumu Nr. 11(1), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.01.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Ē. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.20.
.
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.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 10. janvāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības
iestādes Līvānu 1. vidusskola skolotāja , kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
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.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 211. panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 17.01.2022. lēmumu Nr. 11(2), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.01.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.21.
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.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. E., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 18. janvāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir biedrības
“Baltā māja” darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību
pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
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” 11.panta trešo daļu, 15.pantu,
21.1. panta pirmo, trešo, ceturto daļu, 21.2. panta pirmo daļu, Līvānu novada domes
2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2., 11., 36., 37., 39. punktu, ņemot vērā
Dzīvokļu jautājumu komisijas 18.01.2022. lēmumu Nr. 2-1(1), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 20.01.2022. ierosinājumu, Līvānu novada
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dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt dzīvoklim Sporta ielā 3B-4, Līvānos, Līvānu novadā, Speciālistam
izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt S. E., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota trīsistabu dzīvokļa Sporta ielā 3B-4, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.augustam, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. S. E. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par trīsistabu dzīvokļa Sporta ielā 3B-4,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. S. E. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– dēla R. M., meitas I. E., meitas J. E., dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Sporta ielā 3B-4,
Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt S. E. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr.18.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
7. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Magdaļenokam, domes
priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Sociālā dienesta vadītāja Arnita Mihailova
Līvānu novada sociālais dienests ir izstrādājis saistošos noteikumus
„Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
43.panta trešo daļu, 43.1 pantu, 45.panta otro, trešo, septīto daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo, otro un trešo daļu un
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2022.gada
20.janvāra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
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Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes
2022.gada 27.janvāra saistošos
noteikumus Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” un to
paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis", iedzīvotāju informācijai arī Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai ir Personāla vadības un administratīvās daļas
vadītāja Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada sociālā dienesta
vadītāja Arnita Mihailova.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
Līvānu novadā”” uz 1 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
Līvānu novadā”” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

2017.gada
pabalstiem
2017.gada
pabalstiem

8. Par saistošajiem noteikumiem „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un
pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu novadā”.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Paskaidro Līvānu būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2022.gada 17.janvāra vēstuli Nr.1-18/387 “Par saistošajiem
noteikumiem Nr. 21”, kurā lūdza precizēt Līvānu novada domes 2021.gada
30.decembra saistošos noteikumus Nr.21 „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības
nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanu Līvānu novadā” atbilstoši sniegtajam atzinumam.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.,
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.1 pantu, 45.panta ceturto, piekto,
septīto daļu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada
30.oktobra noteikumu Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas, Tautsaimniecības komitejas 2022.gada 20.janvāra ierosinājumu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizētos Līvānu novada domes 2021.gada 30.decembra
saistošos noteikumus Nr.21 „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par
reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
Līvānu novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas vēstnesis” un iedzīvotāju informācijai Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai ir Personāla vadības un administratīvās daļas
vadītāja Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
Pielikumā:
1) Līvānu novada domes 2021.gada 30.decembra saistošie noteikumi Nr.21 „Par
reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu,
sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu
novadā” uz 6 lpp.,
2) Līvānu novada domes 2021.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.21 „ Par
reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu,
sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu
novadā” paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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9. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.18-22 “Par
zemes vienības nomas tiesību izsoli”.
2022.gada 12.janvārī ir notikusi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsole.
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022.gada 12.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 1-3.3/22/3(1) “Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28.punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 12.janvāra lēmumu Nr. 13.3/22/2(1) “Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsole” un lēmumu Nr. 1-3.3/22/3(1) “Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2022. gada 12.janvāra zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7652 007 0093, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, 3,41 ha platībā par nomas maksu 40,00 EUR (četrdesmit
euro 00 centi) gadā un PVN par vienu hektāru uz desmit gadiem SIA “Kundziņu
Dārzi”, reģ. nr. 45403052823, juridiskā adrese: “Zosini”, Zosini, Upmalas pagasts,
Preiļu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un par līguma slēgšanu – juriskonsulte Laura
Onckule.
10. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
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Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts P. A., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2022. gada 6. janvāra iesniegums (reģ. Nr. LNP/2-7.1/22/23) par viņa īrēta dzīvokļa
Nr. 10 Avotu ielā 1a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks P. A.
dzīvokli īrē no 2015. gada (deklarēts minētajā adresē no 1996. gada), īres tiesības
pārņēma no iepriekšējā īrnieka – tēva G. A., kas dzīvokli īrēja no 1968. gada,
dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Īrniekam par dzīvojamām
telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 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
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 2022. gada 18. janvāra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 10 īpašumam Avotu ielā 1a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611
003 0804 001 Avotu ielā 1a, Līvānos, Līvānu novadā, 4708/259208 domājamām
daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 10 īpašumu Avotu ielā 1a, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu. Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas komisijai nodrošināt atsavināmā dzīvokļa
novērtēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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11. Par lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, Kasparam Stikānam
Paskaidro Plānošanas un attīstības daļas vadītāja vietniece Iveta Dobele, Līvānu
būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2021. gada 1. novembra vēstule Nr. 15-2/9636 “Par saistošajiem
noteikumiem Nr. 13”, kurā ir sniegts Ministrijas izvērtējums par Līvānu novada
domes 2021. gada 5. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Līvānu pilsētas
sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas
vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātā lokālplānojuma izstrādes
procedūras un Lokālplānojumā ietverto normu atbilstību normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un
trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
12. panta pirmo daļu, 23. panta ceturto daļu, 24. panta pirmā un otrā daļa, Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33. punktu, 88.2. apakšpunktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2022. gada 20. janvāra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošos
noteikumus Nr. 2 “Par Līvānu novada domes 2021. gada 5. jūlija saistošo noteikumu
Nr. 13 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un
izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” un to
paskaidrojuma rakstu (pielikumā).
2. Pilnveidot Lokālplānojumu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2021. gada 1. novembra vēstuli Nr. 15-2/9636 “Par saistošajiem
noteikumiem Nr. 13”, izstrādājot Lokālplānojuma redakciju 3.0.
3. Izdarīt Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā Nr. 3-4 (prot.
Nr. 4) “Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam
grozījumiem izstrādes uzsākšanu” šādus grozījumus:
3.1. izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Uzsākt Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024.
gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai izstrādi (turpmāk –
Lokālplānojums)”;
3.2. izteikt lēmuma pielikumu “Darba uzdevums” jaunā redakcijā (pielikumā).
14

4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Lokālplānojuma izstrādes
vadītāja Iveta Dobele, Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas vietniece.
5. Noteikt, ka kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1) 2022. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.2 uz 1 lpp.
2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
3) Darba uzdevums Lokālplānojumam Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.
-2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra teritorijai ar pielikumu uz
6 lpp.
12. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts S. U., deklarētā adrese: (adrese), 2021.
gada 21. decembra iesniegums par zemes vienības 0,83 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682 005 0181 nodošanu nomā.
Zemes vienība 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020. gada 30.
decembra sēdes lēmumu Nr. 3-15 „Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu
par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Zemes vienība ir neapbūvēta, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19.
jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 32. un 40. punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 19.
decembra lēmumu Nr. 16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrāža apstiprināšanu” Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005
0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
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2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Nomas objekta nomas tiesību izsoli organizē un nodrošina Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles noteikumi uz 14 lpp.

13. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārs tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts E. J., deklarētā adrese: (adrese),
iesniegums (reģistrēts 27.10.2021., Nr. LNP/2-11.1/21/1468) par viņas īrētā dzīvokļa
Rīgas ielā 43-6, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu.
Atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 4.
punktu, 11. panta pirmo daļu, 24. pantu, Līvānu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” (apstiprināti ar Līvānu novada domes 31.08.2006. lēmumu Nr.
18-12) 3.4., 6.2. apakšpunktam tika sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisija 2018. gada 19. septembrī pieņēma
lēmumu Nr. 15-1 (8) par atļaujas sniegšanu īrēto dzīvojamo telpu savstarpējai
maiņai, izbeidzot ar E. J. dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Lāčplēša ielā 2543, Līvānos, Līvānu novadā, izīrējot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Rīgas ielā
43-6, Līvānos, Līvānu novadā. E.J. 2018. gada 28. septembrī ar SIA “Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” noslēdza dzīvokļa Rīgas ielā 43-6, Līvānos, Līvānu novadā
īres līgumu.
Atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 4.
punktam viens no pašvaldības palīdzības veidiem ir palīdzība īrētās pašvaldībai
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu pašvaldībai
piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta pirmajā daļā
ir noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu
vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma un Dzīvojamo telpu
īres likuma noteikumus.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantā noteikts, ka
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamās telpas, paredzot, ka šajā likumā
paredzētajos gadījumos un noteiktā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
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privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 4. punktu, 11. panta
pirmo daļu, 24. pantu, 20. pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 20.01.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis) un
deputātam Jānim Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Noraidīt E. J. iesniegumu par dzīvokļa Rīgas ielā 43-6, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska
persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
14. Par Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāju.
Ziņo Andris Vaivods
Par konkursa gaitu informē komisijas priekšsēdētāja-domes priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Magdaļenokam, domes
priekšsēdētāja vietneicei Gintai Krauklei, Kasparam Stikānam, Gatim Pastaram,
Maijai Spūlei,
Prezentē Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja amata
pretendente Aija Smirnova
Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja amata
pretendentu iesniegtos pieteikumus ar 2021. gada 23. decembra domes priekšsēdētāja
Andra Vaivoda rīkojumu izveidotā komisija izvērtēja un pretendentus uzklausīja
2022. gada 24. janvārī un pieņēma lēmumu virzīt Aijas Smirnovas kandidatūru
iecelšanai Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja amatā.
Ir saņemts Aijas Smirnovas, personas kods 211187-12162, dzīvesvieta Krasta
ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā 2022. gada 26. janvāra iesniegums Nr.LNP/21.9.2./22/125 “Par pieņemšanu darbā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
ņemot vērā Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja amata
pretendentu izvērtēšanas un atlases komisijas 2022.gada 24.janvāra lēmumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
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Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Maija Spūle) un deputātam
Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022. gada 1. martu iecelt Līvānu novada kultūras, tūrisma un sporta
pārvaldes vadītāja amatā Aiju Smirnovu, personas kods 211187-12162, dzīvesvieta
Krasta ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Aijai Usānei noslēgt
darba līgumu ar Aiju Smirnovu.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada domes personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
15. Par Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāju.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam
Prezentē Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata predentents Juris
Sniķers
Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata pretendenta
iesniegto pieteikumu ar 2021. gada 23. decembra domes priekšsēdētāja Andra
Vaivoda rīkojumu izveidotā komisija izvērtēja un pretendentu uzklausīja 2022. gada
25. janvārī un pieņēma lēmumu virzīt Jura Sniķera kandidatūru iecelšanai Līvānu
novada pašvaldības administrācijas vadītāja amatā.
Ir saņemts Jura Sniķera, personas kods 220172-12155, dzīvesvieta
Vecticībnieku ielā 8 - 7, Līvānos, Līvānu novadā 2022. gada 26. janvāra iesniegums
Nr.LNP/2-2.12./22/18 “Par pārcelšanu cita amatā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
ņemot vērā Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata pretendentu
izvērtēšanas un atlases komisijas 2022.gada 25.janvāra lēmumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātiem Jānim
Klaužam un Valdim labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022. gada 1. martu iecelt Līvānu novada pašvaldības administrācijas
vadītāja amatā Juri Sniķeru, personas kods 220172-12155, dzīvesvieta Vecticībnieku
ielā 8 - 7, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram noslēgt
darba līgumu ar Juri Sniķeru.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada domes personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
Sēde slēgta plkst. 11:57
Protokols parakstīts 2022. gada 3. februārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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