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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. Mārīte Vilcāne
14. Andris Vaivods
Sēdē nepiedalās deputāts Kaspars Stikāns, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1. Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
2. Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
3. Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
4. Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
5. Arnita Mihailova, Sociālā dienesta vadītāja

6. Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
7. Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
8. Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
9. Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītājs-galvenā grāmatvede
10. Ingūna Liepiņa, ekonomiste
11. Ligita Ancāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece
12. Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
13. Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
14. Marija Jansone, Līvānu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
15. Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
16. Ainārs Skromāns, būvinženieris
17. Staņislavs Vitvickis, vecākais datorspeciālists
18. Antra Skutele, Līvānu novada Kultūras centra direktore
19. Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
20. Jānis vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
21. Diāna Rjaboškapova, Līvānu būvvaldes vadītāja
22. Velga Švirkste, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
23. Laura Onckule, juriskonsulte
24. Gatis Pelēķis, vecākais juriskonsults
25. Klavdija Daukšte, Līvānu 2. vidusskolas direktore
26. Sarmīte Driksne, SIA “Līvānu slimnīca” pārstāve
1. Par darba kārtību.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 28. jautājumu "Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu apturētā likuma
“Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu". 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, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav un deputātam Jānim Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtūbā 28. jautājumu "Par parakstu vākšanas vietas
noteikšanu apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu”.
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes
kārtībā kā otro jautājumu “Par atbalstu Ukrainas neatkarībai”. Līvānu novada
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs
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Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā kā otro jautājumu “Par atbalstu Ukrainas
neatkarībai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda ierosinājumu un deputātu balsojumu par papildus darba
kārtības jautājumu "Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu apturētā likuma
“Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu" un “Par atbalstu Ukrainas neatkarībai”
iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par atbalstu Ukrainas neatkarībai. Ziņo Andris Vaivods.
3. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora vietnieces
informācija. Ziņo Andris Vaivods.
4. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Par Līvānu novada pašvaldības Līvānu 2.vidusskolas reorganizāciju. Ziņo Ināra
Kalvāne.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļa jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļa jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par Olitas Bidzānes atbrīvošanu no Rožupes pagasta valdes locekļa amata. Ziņo
Jānis Magdaļenoks.
10. Par projektu „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā”. Ziņo Andris Vaivods.
11. Par projektu “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””. Ziņo
Andris Vaivods.
12. Par projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un
kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai”. Ziņo Andris Vaivods.
13. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu
apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2022.gada 1.janvāri. Ziņo Andris
Vaivods.
14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.30, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.52, Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
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16. Par īpašuma nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par patapinājuma līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par pakalpojuma apmaksas palielināšanu SIA “Līvānu slimnīca” ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par
2021.gadu. Ziņo Andris Vaivods.
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2022. 2024.gadam. Ziņo Andris Vaivods.
25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2022.gadam. Ziņo
Andris Vaivods.
26. Par apbūves tiesības izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
27. Par nedzīvojamo telpu nomu. Ziņo Andris Vaivods.
28. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo Andris Vaivods.
29. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu apturētā likuma “Grozījumi Likumā par
ostām” atcelšanu. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par atbalstu Ukrainas neatkarībai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
2022. gada 24. februārī ir sākta neizprovocēta plaša mēroga Krievijas
Federācijas militāra agresija pret Ukrainas Republiku. Tā seko pirmdien izziņotajam
Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmumam atzīt Ukrainai piederošo Luhanskas
un Donbasa teritoriju neatkarību.
Ņemot vērā 24.februāra rīta notikumus, Līvānu novada dome izsaka atbalstu
Ukrainas Republikas neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai. Domās un sirdīs esam
kopā ar Līvānu sadraudzības pilsētas Kameņec Podoļskas, Sudakas pilsētas Dačnoje
ciemata un visas Ukrainas iedzīvotājiem.
Līvānu novada dome aicina Latvijas Republikas augstākās amatpersonas,
Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoties nosodīt Krievijas rīcību un spert maksimāli
spēcīgus un atbildīgus soļus Krievijas agresijas pārtraukšanai un palīdzības sniegšanai
Ukrainai.
Līvānu novada dome aicina novada iedzīvotājus saglabāt mieru un cieņu
vienam pret otru, jo, tikai esot vienoti, mēs varam būt stipri un novērst situācijas
tālāku saasināšanos.
4

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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Izteikt atbalstu Ukrainas Republikas neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai.
3. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora vietnieces
informācija.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
27.janvārī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
27.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods 100 gadu jubilejā
sveica Līvānu novada iedzīvotāju Annu Gaiduku.
28.janvārī attālināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA) biedru kopsapulcē.
1.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes tiešsaistes sanāksmē par Latgales kongresu
(2022.gada 27.-29.aprīlis) un tēzēm tā rezolūcijai.
2.februārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne rīkoja
darba sanāksmi ar Sociālā dienesta darbiniekiem.
2.februārī attālināti, videokonferences režīmā, notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas
“Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” darba grupas sanāksme, kurā piedalījās atbildīgie
pašvaldības pārstāvji un biedrības “Zaļā Brīvība” pārstāvji. Tika pārrunātas aktivitāšu
ieceres 2022.gadam.
2.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un atbildīgie
darbinieki attālināti piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
rīkotajā seminārā par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla
attīstības stratēģiju.
3.februārī notika Līvānu novada domes apvienotā komiteju sēde, kurā tika izskatīts
Līvānu novada pašvaldības 2022.gada budžeta projekts.
4.februārī notika Ārkārtas Līvānu novada domes sēde, kurā tika apstiprināts
pašvaldības 2022.gada budžets.
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5. un 12. februārī Vakcinācijas centrā Līvānu novada Kultūras centrā notika
vakcinācija pret Covid-19.
7. februārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne un SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadība klātienē apsekoja vairāku
daudzdzīvokļu māju malkas šķūnīšus, lai iepazītos ar to tehnisko stāvokli un rīcību to
sakārtošanai.
8.februārī tiešsaistē Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Tajā tika nolemts virzīt Māra
Rumaka izstrādāto Latgales karogu ar grifu sarkanā fonā izskatīšanai Latviešu
vēsturisko zemju attīstības padomē. Tika apstiprināts Latgales plānošanas reģiona
darba plāns 2022. gadam.
8.februārī attālināti notika pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu tikšanās ar
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vadību, lai pārrunātu jautājumus par iespējām
Līvānos atjaunot pārvaldes pakalpojumus.
8.februārī attālināti Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
piedalījās biedrības “Latvijas Lauku forums” rīkotajā fokusgrupā par vietējo kopienu
iesaisti pašvaldības darbā.
8.februārī attālināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) sanāksmē par izglītības
attīstības koncepciju 2022-2027.
9.februārī notika Līvānu novada pašvaldības Vides uzraudzības un kārtības komisijas
izbraukuma sēde.
9.februārī pašvaldības vadība ar Plānošanas un attīstības daļas speciālistiem pārrunāja
par valsts mērķdotāciju piesaistes iespējām pašvaldības investīciju projektiem.
No 9.līdz 11.februārim Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
piedalījās biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” rīkotajā darba vizītē
Lietuvā, Anīkšču (Anykščiai) pašvaldībā. Kopumā 16 Latvijas reģionālo attīstības
centru pašvaldību pārstāvji iepazina Lietuvas pašvaldības darba pieredzi, Eiropas
Savienības projektu piesaistes pieredzi un sadarbības modeļus, kas palīdzējuši
pašvaldības teritorijā veidot sekmīgu nacionālā mēroga tūrisma objektu, sakrālā
tūrisma un mākslas un lokālo tūrisma objektu tīklojumu. Vizītē piedalījās arī Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.
10.februārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada Kultūras centra, Līvānu
stikla un amatniecības centra, bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes
iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
Piedalījās arī Līvānu novada pašvaldības vadība un speciālisti.
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11.februārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja
Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
14.februārī pašvaldības vadība un atbildīgie speciālisti tikās, lai pārrunātu jautājumus
par prioritārajiem pašvaldības iepirkumiem.
15.februārī pašvaldības vadība, atbildīgie speciālisti tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu jautājumus par pilsētas iekšpagalmu un
mazo ielu tīrīšanu.
15.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Līvānu novada Kultūras centra vadītāju un atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu
jautājumus par Līvānu pilsētas svētku rīkošanu 2022.gadā, kas tiek plānoti 23.jūlijā.
16.februārī Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika pašvaldības vadības,
atbildīgo speciālistu tikšanās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atbildīgajiem
speciālistiem, lai pārrunātu tehniskos un organizatoriskos jautājumus par PMLP
pakalpojumu turpmāko nodrošināšanu Līvānos.
16.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus par pašvaldības nodevu par ielu
tirdzniecību publiskās vietās pārskatīšanu.
16.februārī attālināti Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā pašvaldību vadītāju diskusijā ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu, lai pārrunātu
2022.gada aktualitātes.
17.februārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne un
atbildīgie speciālisti piedalījās tiešsaistes sanāksmē ar ekspertiem, kuri veic
pašvaldības Energopārvaldības sistēmas (EPS) auditu.
17.februārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
18.februārī pašvaldības vadība tikās ar SIA “Līvānu siltums” vadītāju Valēriju
Prilucki, lai pārrunātu par iespējām atjaunot uzņēmuma kases darbu.
18. februārī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar
Turku un Rožupes pagastu pārvalžu vadītājiem un atbildīgajiem speciālistiem, lai
pārrunātu jautājumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanas gaitu, kas jāveic ņemot vērā
Valsts kontroles rekomendācijas.
18.februārī attālināt Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Sociālā dienesta un Plānošanas un attīstības daļas atbildīgie speciālisti piedalījās
Labklājības ministrijas rīkotajā seminārā par Atveseļošanas un noturības mehānisma
plāna investīcijas Nr. 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības
veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pasākuma
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18.februārī attālināt pašvaldības vadība un atbildīgie speciālisti piedalījās Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkotajā civilās aizsardzības sanāksmē, lai
pārrunātu aktuālos civilās aizsardzības jautājumus.
18.februārī attālināti tika rīkota sanāksme par biedrības "Piedzīvojuma gars" realizētā
projekta "Arhitekts Rudzātos" realizācijas atskaiti. Projektā tika iesaistīti Rudzātu
vidusskolas 8. un 9.klases jaunieši.
Notikušas vairākas pašvaldības vadības tikšanās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu aktuālos darba uzdevumus.
Notikušas vairākas pašvaldības vadības, Plānošanas un attīstības daļas un Sociālā
dienesta speciālistu tikšanās, lai pārrunātu jautājumus par Labklājības ministrija
īstenoto Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas Nr.3.1.2.1.i.
“Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pasākumu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem
ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”.
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 sanāksmes.
4. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7. panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvesvietas
deklarēšanas un papildu adreses reģistrēšanas kompetence ir attiecīgās pašvaldības vai
tās iestādes pienākums. Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un ziņas par
papildu adresi, kā arī šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbauda deklarēto ziņu
patiesumu un anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un papildu adresi. Likuma 11.
pants nosaka, ka iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu
personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts
reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt
dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses; 12. pants nosaka, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu iestāde anulē, ja dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis,
vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona,
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deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas vai attiecīgajai personai nav tiesiska
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi un, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu un
61. panta trešo daļu, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo daļu, ņemot
vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2022. gada 17. februāra
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, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Uzdot Administratīvajai komisijai izskatīt un pieņemt lēmumus par ziņu
par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
2. Veikt grozījumus ar 2021. gada 30. septembra domes lēmumu Nr.16-7 “Par
Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā Administratīvās
komisijas nolikumā un nolikuma 7. punktu izteikt šādā redakcijā:
7. Komisijas galvenie uzdevumi:
7.1. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvajiem
pārkāpumiem atbilstoši Komisijai saistošajos nozaru likumos noteiktajai kompetencei,
7.2. izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par Līvānu novada domes
saistošo noteikumu pārkāpumiem,
7.3. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par ziņu par deklarēto
dzīvesvietu Līvānu novada administratīvajā teritorijā anulēšanu,
7.4. veikt likuma ,,Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu
bērniem" pašvaldības administratīvajai komisijai noteiktos uzdevumus,
7.5. kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izpildi
atbilstoši savai kompetencei,
7.6. izskatīt Komisijai adresētos iesniegumus un savas kompetences ietvaros
sniegt atbildes uz tiem,
7.7. sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai veiktu administratīvā
pārkāpuma procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajā jomā, Administratīvās komisijas
tehniskā sekretāre Laura Dumbrovska.
4. Kontroli pār lēmuma izpildi veikt izpilddirektora vietniecei Aijai Usānei.
5. Par Līvānu novada pašvaldības Līvānu 2.vidusskolas reorganizāciju.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, deputātiem Valdim
Labinskim, Gatim Pastaram, Jānim Magdaļenokam, domes priekšsēdētāja vietniecei
Gintai Krauklei
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Paskaidro Līvānu 2. vidusskolas direktore Klavdjija Daukšte un Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu
Nr.583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” 4.punktā noteikto, ka
minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē un administratīvo
teritoriju administratīvajos centros ir 90 izglītojamie, kā arī sakarā ar to, ka Līvānu
2.vidusskola nevar nodrošināt 90 izglītojamos vidusskolas posmā, un pamatojoties uz
2020.gada 30.jūlija Līvānu novada domes lēmumu Nr.14-4, kas nosaka, ka ar
2020.gada 1.septembri Līvānu 2.vidusskolā izglītojamie netiek uzņemti 10.klasē un ar
2022./2023.m.g. skola turpina darbu kā pamatskola, kā arī Līvānu 2.vidusskolas
Attīstības plānā 2019.-2022.gadam paredzēto izglītības pakāpes maiņu no vidusskolas
uz pamatskolu, un izskatot paskaidrojuma rakstu par Līvānu 2.vidusskolas
reorganizācijas nepieciešamību, saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
1. punktu un 23.panta otro daļu, kuros noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes
reorganizē pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī ņemot
vērā 23.panta piektajā daļā noteikto, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai
reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš, un saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 29.pantu, kas nosaka, ka
pamatizglītības iestādes, atkarībā no to struktūras un mācību procesa organizācijas ir
sākumskolas un pamatskolas, un 30.panta piektajā daļā noteikto, ka pamatizglītības
programmu var apvienot ar mazākumtautību izglītības programmu, iekļaujot tajā
mazākumtautības dzimto valodu, ar mazākumtautību identitāti un integrāciju Latvijas
sabiedrībā saistītu mācību saturu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikta viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm
un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ka tikai dome
var izskatīt jautājumus par pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju un
likvidēšanu, un pašvaldības iestāžu nolikumu apstiprināšanu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Reorganizēt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādi Līvānu
2.vidusskola, reģ. nr. 4213900387, juridiskā adrese - Līvānu 2.vidusskola, Rīgas iela
113/117, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, ar 2022.gada 1.septembri par Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādi Līvānu pamatskola.
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2. Uzdot Līvānu 2.vidusskolas direktorei Klavdijai Daukštei:
2.1. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo
vecākus un izglītības iestādes darbiniekus par Līvānu 2.vidusskolas reorganizāciju,
2.2. izstrādāt Līvānu pamatskolas nolikumu un līdz 2022.gada 1.augustam
iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domē.
3. Noteikt, ka Līvānu pamatskola ir Līvānu 2.vidusskolas pamatizglītības
mazākumtautību programmas, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas,
lietvedības un arhīva pārņēmēja.
4. Uzdot Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei
lēmumu „Par Līvānu novada pašvaldības Līvānu 2.vidusskolas reorganizāciju”
saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju.
5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: paskaidrojuma raksts par Līvānu 2. vidusskolas reorganizāciju uz 6 lpp.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 27. janvāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Ceram
Optec” darbinieks, kas nav nodrošināts 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” 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 11.02.2022. lēmumu Nr. 21(1), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.02.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada domee atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim
Klaužam balošanā nepiedaloties
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NOLEMJ:
1. Iekļaut A. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.22.
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.
7. Dzīvokļa jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 21. janvāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir bez vecāku
gādības statusā, kas nav nodrošināta ar atsevišķu 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
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” 14.panta 1.daļas 3.punktu ,
Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3. punktu, 2., 11., punktu,
ņemot vērā Līvānu novada bāriņtiesas 2022. gada 9. februāra atzinumu”, ņemot vērā
Dzīvokļu jautājumu komisijas 11.02.2022. lēmumu Nr. 2-1(2), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 17.02.2022. ierosinājumu, 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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim Klaužam
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Iekļaut J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.2 “Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšana” ar
kārtas Nr.10.
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2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Dzīvokļa jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot V. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 09. februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir vientuļa persona,
kam nav tiešās līnijas radniecības, un kas nav nodrošināta ar atsevišķu 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
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. 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 2022.gada 11.02.2022. Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 11.02.2022. lēmuma Nr.2-1(3), Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 17.02.2022. ierosinājumu, 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,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Iekļaut V. C., 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.15.
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.
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9. Par Olitas Bidzānes atbrīvošanu no Rožupes pagasta valdes locekļa amata.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi 2022. gada 2. februāra Olitas Bidzānes
(personas kods 120667-12157), iesniegumu par atbrīvošanu no Rožupes pagasta
valdes locekļa amata pienākumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Olitu Bidzāni (personas kods 120667-12157) ar 24.februāri no
Rožupes pagasta valdes sastāva.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
10. Par projektu „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Stāvlaukuma atjaunošana Rudzātu pagastā” koncepciju, kas izstrādāta
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes "Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta", 2.4. rīcību virziena "Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša Tehniskā infrastruktūra", uzdevuma 2.4.4. "Nodrošināt
pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu",
pasākumam 2.4.1.1. "Ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un
pagastos" (Nr.5.8. Asfaltētā laukuma seguma atjaunošana Rudzātu pagasta centrā,
Miera ielā 4), un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra ierosinājumu, Līvānu novada
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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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ar projektu „Stāvlaukuma
atjaunošana Rudzātu pagastā” un iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 25 707,02 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
23 136,32 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 2
570,70 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
11. Par projektu “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” koncepciju, kas
izstrādāta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes
“Uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai pievilcīga vide”, 2.2. rīcības
virziena "Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide", uzdevuma
2.2.2. " Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību
Līvānu novadā " pasākumam 2.2.2.3. “Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības
uzlabošana un dažādošana”, un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju””, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu
un 21. pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra ierosinājumu,
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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
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Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim
Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Aprīkojuma
iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” un iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona
partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9502.13 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
8551.92 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 950.21
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
12. Par projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu
sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Sanitai Pinupei, Valdim Labinskim
Paskaidro Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras
pasākumu kvalitātes uzlabošanai” koncepciju, kas izstrādāta Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, un pamatojoties uz projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam” 2. prioritātes “Uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai pievilcīga
vide”, 2.2. rīcību virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
sociālā vide”, uzdevuma 2.2.4. “Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un
dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga
brīvā laika pavadīšanai”, pasākumam 2.2.4.1. “Kultūras aktivitāšu kvalitātes un
pieejamības uzlabošana” (Nr.8. Uzlabota pagastu kultūras iestāžu infrastruktūra un
aprīkojums), un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju””, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
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Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim Klaužam
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Tehniskā
aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu
kvalitātes uzlabošanai” un iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 7796,03 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
7016,43 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 779,60
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
13. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 2021.gada izdevumu
apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2022.gada 1.janvāri.
Ziņo Andris Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā katrā Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādē
2021.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos uzturēšanas izdevumus un izglītojamo
skaitu uz 2022.gada 1.janvāri, ir nepieciešams apstiprināt Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumus vienam izglītojamajam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 10.
punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra ierosinājumu, 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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus vienam
izglītojamajam mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam
saskaņā ar pielikumu.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas galvenā ekonomiste Līga
Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
Balsojumos no domes sēdes darba kārtības 11. jautājuma līdz 13. jautājumam
deputāts Jānis Klaužs balsošanā nepiedalījās tehnisku iemeslu dēļ, bet pieņemtos
lēmumus atbalstīja, par to sēdes vadītāju un dalībniekus informējot mutiski.
14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.30, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Ļ. K., deklarētā adrese (adrese), 2021.
gada 29. decembra iesniegums (reģ. 29.12.2021. Nr. LNP/2-7.1/21/1779) par viņas
īrētā 2 – istabu dzīvokļa Nr. 30 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece Ļ. K.
dzīvokli īrē no 1995. gada, īrniecei par dzīvojamām telpām īres un komunālo
maksājumu parāda nav.
Pie LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes 2019.
gada 4. martā noslēgta vienošanās, reģistra Nr. 419, par to, ka dzīvokļa Nr. 30
īpašumu Biedrības iela 3, Līvānos, Līvānu novadā pirks un savā īpašumā iegūs īrniece
Ļ. K..
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. Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu
novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tā var būt
atsavināma likumā noteiktajā kārtībā. 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.
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 2022. gada 17.
18

februāra 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, 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. 30 īpašumam Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, kas
sastāv no 2 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu
7611 004 0507 001 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, 4560/270061
domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 30 īpašumu Biedrības ielā 3, 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.
15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.52, Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts S. R., deklarētā dzīvesvieta: (adrese)
2022. gada 27. janvāra iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/22/130) par 3 – istabu
dzīvokļa Nr. 52 Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks J. R.
dzīvokli īrē no 1993. gada 22. janvāra, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz
nenoteiktu laiku. Īrniekam par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu
parāda nav.
Pie LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes 2022.
gada 25. janvārī noslēgta vienošanās, reģistra Nr. 189, par to, ka dzīvokļa Nr. 52
īpašumu Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā pirks un savā īpašumā iegūs īrnieka
ģimenes loceklis S. R.
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

19

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 7.februāra lēmumu Nr.13.3/22/5(3), Finanšu komitejas 2022. gada 17. februāra 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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 52 īpašumam Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611
003 1803 001 un zemesgabala 4262 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003
1803 Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā, 6422/332974 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 52 īpašumu Rīgas ielā 10a, 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.
16. Par īpašuma nodošanu apsaimniekošanā.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts R. D., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2022. gada 12. janvāra iesniegums (reģistrēts 2022. gada 12. janvārī, Nr. LNP/21.9.2/22/69) par dzīvojamās mājas Krasta ielā 2, Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā mājas apsaimniekošanu.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums
ar kadastra numuru 7666 508 0006 Krasta ielā 2, Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, sastāv no divu dzīvokļu ēkas un vienas palīgceltnes. 1999. gada 8. februārī
īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā uz Rožupes pagasta pašvaldības (ar
1999. gada 21. decembri – Līvānu novada pašvaldība) vārda (Rožupes pagasta
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zemesgrāmatu nodalījums Nr. 4431). Abi dzīvokļi ir privatizēti, reģistrēti
zemesgrāmatā un ir īpašumā vienai personai. Ēkas saistītas ar zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7666 008 0042, kas pieder dzīvokļu Krasta ielā 2, Drēņos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā īpašniecei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta sesto daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra 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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas, kas sastāv no divu dzīvokļu ēkas un palīgceltnes,
ar kadastra numuru 7666 508 0006, Krasta ielā 2, Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniecei R. D., deklarētā dzīvesvieta:
(adrese).
2. Pilnvarot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku veikt šī
lēmuma 1. punktā minētā īpašuma nodošanu un parakstīt nodošanas – pieņemšanas
aktu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un
vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
17. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo Andris Vaivods
2021.gada 9.decembrī Līvānu novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts (Nr.
LNP/2-1.6/21/2922) SIA “Narvesen Baltija”, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese
Satekles iela 28, Rīga, LV-1050, iesniegums ar lūgumu pagarināt 2016.gada
09.decembra zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/16/36 zemes gabala daļai Rīgas
ielā 110, Līvānos, Līvānu novadā.
Izskatot iesniegumu konstatēts, ka Valsts zemes dienesta kadastra reģistra
datos reģistrētā informācija par būvi – kiosku neatbilst dabā esošajai situācijai. Kiosks
(vai kioska lielākā daļa) faktiski atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7611 004 0324, Rīgas ielā 108B, Līvānos, Līvānu novadā. Savukārt Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0340
002 reģistrētais kiosks atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0340, Rīgas ielā 110, Līvānos, Līvānu novadā.
2022.gada 17.janvārī SIA “Narvesen Baltija” nosūtīta vēstule (Nr. LNP/21.6/22/97) ar lūgumu iesniegt pašvaldībā dokumentus, kas apliecina kioska ēkas
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nodošanu ekspluatācijā, kioska ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu un ēkas
novietojuma izpildmērījuma plānu.
2022.gada 3.februārī SIA “Narvesen Baltija” sniedz rakstisku paskaidrojumu,
ka Valsts zemes dienesta kadastra datos norādītā informācija nesakrīt ar reālo
situāciju dabā un uzņēmuma rīcībā nav informācijas par kļūdas rašanās iemeslu, kā arī
uzņēmuma rīcībā nav dokumentu par kioska nodošanu ekspluatācijā.
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punkts nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu
iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī – nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Saskaņā ar 2009.gada 26.novembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 2715(1) “Par pašvaldības piekrītošās zemes noteikšanu”, zemes vienība Rīgas ielā 108B,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 004 0324, ar kopējo platību 522
m2, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme.
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17. punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne
mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, kas ir 28 EUR un PVN gadā).
SIA “Narvesen Baltija” nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas
parādu.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. pantu, atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 8., 17. punktu Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un zemes lietu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Līvānu novada domes
2020. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 8-17) 2.1. apakšpunktu, Līvānu novada
domes noteikumu „Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi Līvānu novada
pašvaldībā” (apstiprināti ar Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija sēdes lēmumu
Nr. 12-7) 7. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra
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, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Narvesen Baltija” reģ. Nr.
40003365783, juridiskā adrese Satekles iela 28, Rīga, LV-1050, par zemes gabala
daļu 22 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0324, kas
atrodas Rīgas ielā 108B, Līvānos līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
3. Noteikt SIA “Narvesen Baltija” pienākumu līdz 2022.gada 31. decembrim:
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3.1. izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot būvniecības
ieceres dokumentāciju - paskaidrojuma rakstu kioska kā īslaicīgās lietošanas būves
novietošanai zemes vienībā ar kadastra numuru 7611 004 0324, kā arī saņemt
paskaidrojuma rakstā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
3.2. veikt kadastra datu aktualizāciju attiecībā uz ēku ar kadastra apzīmējumu
7611 004 0340 002, saņemot Līvānu novada Būvvaldē izziņu par būves neesību.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītāja Antra Vilcāne, Līvānu novada būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova,
par līguma slēgšanu atbildīga juriskonsulte Laura Onckule.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
18. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā tika saņemts V. M. iesniegums par zemes vienības
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0238 iznomāšanu. Zemes vienība
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, zemes lietošanas mērķis ir individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), nav apbūvēta, nav iznomāta. Ar Līvānu novada
domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-11 ,,Par zemes rezerves fondā
ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” zemes vienība ir atzīta par
piekritīgu pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada domes vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002
0238, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā nav nepieciešama Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai un, atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajai kārtībai, var tikt atsavināta izsolē.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3. pirmās daļas 1. punktu, 3. panta otro
daļu, 4. panta pirmo daļu, ņemot vērā Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 7.februāra lēmumu Nr.13.3/22/5(4) un Finanšu komitejas 2022. gada 17. februāra 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
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Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002
0238, kas atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, atsavināšanai, pārdodot izsolē.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai zemes vienību 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0238 ierakstīt Zemesgrāmatā, veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un iesniegt Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai
privatizācijas procesa organizēšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru
pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu un
atbilstoši Līvānu novada domes 2021.gada 28.oktobra lēmumam Nr.17-13 „Par telpu
Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, kā arī
ņemot vērā, ka uz izsoli nebija pieteicies neviens pretendents, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 8.februāra
lēmumu Nr. 1-3.3/22/6(1), ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra
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, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
Atzīt 2022.gada 8.februāra pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu ar Nr. 28
un Nr.29, Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kopējo platību 34,4
m2 , nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
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20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu un
atbilstoši Līvānu novada domes 2021.gada 30.decembra lēmumam “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā, ka uz izsoli
nebija pieteicies neviens pretendents, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu un 21.pantu un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2022.gada 9.februāra lēmumu Nr. 1-3.3/22/7(1) , ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra 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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Atzīt 2022.gada 9.februāra pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, izsoli par nenotikušu.
21. Par patapinājuma līguma slēgšanu.
Ziņo Andris Vaivods
2016.gada 15. septembrī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 14-5 “Par
zemes nomas līgumu slēgšanu”, kur sakarā ar būvprojekta “Fabrikas, Celtniecības un
Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai
Līvānu industriālajā zonā” izstrādi, tika konstatēts, ka veiksmīgai projekta realizācijai
nepieciešams nomāt blakus esošos privātos zemes gabalus, kuri iekļauti Līvānu
novada Līvānu pilsētā. Saskaņā ar minēto lēmumu, 2016.gada 10.oktobrī tika noslēgts
zemesgabala nomas līgums Nr. LND/2-13.4/16/22 ar SIA “Līvānu bioķīmiskā
rūpnīca”, reģ. Nr. 41503023881, juridiskā adrese Celtniecības iela 8A, Līvāni, Līvānu
novads, par zemes gabalu 136,8 m2 platībā, kas bija daļa no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7611 002 0914 ar kopējo platību 16 843 m2, kas atrodas
Celtniecības ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā.
Uz iznomātā zemes gabala atrodas izbūvēta autobusa pieturvieta.
Saskaņā ar 2019.gada 27.decembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 17-7
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes īpašumiem Celtniecības ielā 8,
Līvānos, Celtniecības ielā 8A, Līvānos, Celtniecības ielā 8B, Līvānos un Celtniecības
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ielā bez numura Līvānos”, iznomātais zemes gabals 136,8 m2 platībā ir daļa no zemes
vienības 39 752 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0008.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0008 reģistrēta Daugavpils
tiesas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4756.
Pamatojoties uz 2020.gada 06.februāra pirkuma līgumu, minētās zemes
vienības īpašnieks ir SIA “Light Guide Optic International”, reģ. Nr. 41503034724,
juridiskā adrese Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads.
Saskaņā ar 2022.gada 04.februāra e-pasta vēstuli, SIA “Light Guide Optic
International” zemes gabalu 136,8 m2 platībā, kas ir daļa no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7611 002 0008, Celtniecības ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā,
Līvānu novada pašvaldībai piekrīt nodot bezatlīdzības lietošanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta
pirmās daļas otro punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 panta pirmo daļu un Finanšu komitejas
2022.gada 17.februāra 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,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt patapinājuma līgumu par zemes lietošanu uz 10 (desmit) gadiem ar
SIA “Light Guide Optic International”, reģ. Nr. 41503034724, juridiskā adrese
Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, par zemes gabalu 136,8 m2 platībā, kas ir
daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0008, Celtniecības ielā 8,
Līvānos, Līvānu novadā.
2. Veikt izmaiņas SIA “Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, reģ. Nr. 41503023881,
juridiskā adrese Celtniecības iela 8A, Līvāni, Līvānu novads, 2016.gada 10.oktobra
zemesgabala nomas līgumā Nr. LND/2-13.4/16/22, izslēdzot no tā 1.1.1. punktu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Laura Onckule.
Pielikumā:

1) zemes robežu plāns uz 1 lpp.,
2) patapinājuma līguma projekts uz 4 lpp.

22. Par pakalpojuma apmaksas palielināšanu SIA “Līvānu slimnīca” ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro SIA “Līvānu slimnīca” pārstāve Sarmīte Driksne
2021.gada 14.decembrī Līvānu novada pašvaldībā ir saņemta SIA “Līvānu
slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, adrese Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads, LV5316, vēstule Nr.1-4-1/173 (reģistrēta 2021. gada 14. decembrī, Nr. LNP226

1.6/21/2978) ar lūgumu veikt izmaiņas par sociālo pakalpojumu apmaksu Līvānu
novada iedzīvotājiem atbilstoši aprūpes līmenim.
Pirms klienta ievietošanas Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
nodaļā, Līvānu novada Sociālais dienests veic novērtēšanu un aizpilda novērtēšanas
karti (protokolu) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa
noteikšanas kritērijus klientam ar funkcionāliem traucējumiem un nosaka atbilstošu
aprūpes līmeni.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.panta
trešo daļu, 22.panta otro punktu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 7.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada
17.februāra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. No 2022.gada 1.marta noteikt Līvānu novada domes pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļas sniegtā pakalpojuma Līvānu novada iedzīvotājiem, kuri
ievietoti nodaļā ar Līvānu novada Sociālā dienesta lēmumu, maksu atbilstoši
noteiktajam aprūpes līmenim:
1.1. pirmais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 100%-75%
punktiem – samaksa par pakalpojumu 12,50 EUR par diennakti.
1.2. otrais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 74%-50%
punktiem – samaksa par pakalpojumu 13,50 EUR par diennakti.
1.3. trešais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 49%-25%
punktiem – samaksa par pakalpojumu 14,50 EUR par diennakti.
1.4. ceturtais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 24%-0% punktiem
– samaksa par pakalpojumu 15,50 EUR par diennakti.
2. Noteikt, ka apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada budžeta sociālajai aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Mihailova.
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23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu
izlietojuma pārskatu par 2021.gadu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Maijai Spūlei, Gatim Pastaram, domes
priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro būvinženieris Ainārs Skromāns
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 28. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Ginta
Kraukle)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2021.gadu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu
izlietojuma pārskats par 2021.gadu uz 4 lpp.

Deputāti vienojas, ka pašvaldības atbildīgais speciālists Ainārs Skromāns par
turpmākajām izmaiņām, kuras būs nepieciešams veikt pēc autoceļu /ielu/ fonda
līdzekļu izlietojuma plāna apstiprināšanas domē, informēs deputātus tautsaimniecības
komitejas sēdē un jūnija mēnesī informēs par veiktajiem grozījumiem autoceļu /ielu/
fonda apstiprinātā līdzekļu izlietojumā.
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda
vidējā termiņa programmu 2022. - 2024.gadam.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Paskaidro būvinženieris Ainārs Skromāns
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2022. - 2024.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
pašvaldības Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda
vidējā termiņa programma 2022. - 2024.gadam uz 1 lpp.

25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2022.gadam.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam
Paskaidro būvinženieris Ainārs Skromāns
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra
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, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2022.gadam (skat.pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
pašvaldības Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda
izlietojuma plāns 2022.gadam uz 1 lpp.
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26. Par apbūves tiesības izsoli.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) ir saņemts biedrības
“Sēnīte”, reģistrācijas Nr. 40008160456, iesniegums ar lūgumu piešķirt apbūves
tiesību uz daļu no zemes vienības Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 76680070407, lai izveidotu 3X3 basketbola laukumu.
Nekustamais īpašums “Atpūtas laukums”, Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā reģistrēts uz Līvānu novada pašvaldības vārda
Rudzātu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000619909. Tas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76680070407 ar kopējo platību 0,5324 ha.
Izvērtējot iespējamos risinājumus, kā piemērotākā zemes vienība apbūves
tiesības noteikšanai ir rosināta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76680070407
daļa ar kadastra apzīmējums 766800704078001 ar kopējo platību 0,3563 ha (turpmāk
– Zemesgabals).
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76680070407 plānotā (atļautā) izmantošana ir
Ciemu centra apbūves teritorija (C2), kur viens no galvenajiem teritorijas
izmantošanas veidiem ir Sporta ēku un būvju apbūve, t.i., teritorija, ko izmanto sporta
spēļu, fiziskām nodarbībām, sporta pasākumiem vai aktīvai atpūtai.
Pēc ierosinājuma saņemšanas Līvānu novada pašvaldība saskaņā ar Ministru
kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 40. punktu ir veikusi zemes vienības daļas plāna
izgatavošanu un izsoles sākuma apbūves tiesības maksas noteikšanu, pieaicinot
neatkarīgu sertificētu vērtētāju. Zemesgabala aprēķinātā sertificēta vērtētāja noteiktā
apbūves tiesības maksa gadā ir 50,00 euro un PVN.
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 76. punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta
zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras
valdījumā ir attiecīgais neapbūvētais zemesgabals. Noteikumu 77. punkts nosaka, ka
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesīgo noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Apbūves tiesības piešķīrējs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, apstiprina
publicējamo informāciju par apbūves tiesības objektu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5. panta pirmo daļu, 14. panta
pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, 21.
panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Civillikuma Trešās A nodaļas
noteikumiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 61. pantu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
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balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot rakstisku apbūves tiesības izsoli uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76680070407 daļu ar kadastra apzīmējumu 766800704078001 ar platību
0,3563 ha, Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2. Izsoli uzdot organizēt Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijai.
3. Izsoles sākumcenu noteikt 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) gadā
un PVN.
4. Apbūves tiesību līguma termiņu noteikt 30 (trīsdesmit) gadus.
5. Apstiprināt noteikumus “Izsoles noteikumi apbūves tiesībai uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76680070407 daļu ar kadastra apzīmējumu
766800704078001, Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā”.
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.
Pielikumā:

izsoles noteikumi apbūves tiesībai uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76680070407 daļu ar kadastra apzīmējumu
766800704078001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā uz 12 lpp.
27. Par nedzīvojamo telpu nomu.

Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts SIA „REF”, Reģ. Nr. 47702000662,
juridiskā adrese: Avotu iela 1B-53, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2021. gada 16.
decembra iesniegums (reģistrēts 2021. gada 16. decembrī, Nr. LNP/2-1.6/21/3007)
par 2017. gada 30. janvāra Telpu nomas līguma Nr. LND/2-13.6/17/2 pagarinājumu
līdz 2024. gada 31. decembrim.
2017. gada 30. janvārī starp Līvānu novada domi un SIA „REF”, reģ. Nr.
47702000662, juridiskā adrese: Avotu iela 1B-53, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, ir
noslēgts Telpu nomas līgums Nr. LND/2-13.6/17/2 par telpu, kas atrodas Rīgas ielā
77, Līvānos, Līvānu novadā, ar litera Nr. 129 (9,7 m2 platībā) un daļas (20,0 m2) no
telpas ar litera Nr. 128 nomu ar noteikto nomas maksu 1,42 EUR/m2 mēnesī, kopā
par iznomāto platību 42,17 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN, saimnieciskās
darbības veikšanai.
Pēc ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā 2020. gada 1. oktobra
kadastrālās uzmērīšanas datiem telpas 9,7 m2 platībā ar litera Nr. 129 platība ir 8,5
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m2 un litera Nr. 012-2, daļas 20,0 m2 platībā no telpas ar litera Nr. 128 platība ir 18,9
m2 un litera Nr. 012-1, kopējā platība – 27,4 m2.
SIA “Latio” 2022. gada 11. februāra reģ. Nr. V/22-540 vērtējumā objekta
tirgus nomas maksa ir 30 EUR/mēnesī vai 1,11 EUR/m2, neiekļaujot PVN un
komunālos maksājumus.
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punkts nosaka, ka iznomātājam,
ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai
pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), 21. punkts nosaka, ka
pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos
minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir
augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20.
februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 5.,
12., 18., 21. punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 17.februāra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2017. gada 30. janvāra telpu nomas līgumu Nr. LND/2-13.6/17/2
ar SIA „REF”, Reģ. Nr. 47702000662, juridiskā adrese Avotu iela 1B-53, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, par telpas 8,5 m2 platībā ar litera Nr. 012-2 un telpas 18,9
m2 platībā ar litera Nr. 012-1, kas atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu
76110040609001 pagrabstāvā, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, nomu
saimnieciskās darbības veikšanai līdz 2024. gada 31. decembrim, nosakot nomas
maksu 1,42 EUR /m2 mēnesī, t.i. 38,91 EUR mēnesī un PVN.
2. Izdarīt grozījumus 2017. gada 30. janvāra telpu nomas līgumā Nr. LND/213.6/17/2 un izteikt 1.1. punktu šādā redakcijā “Iznomātājs nodod Nomniekam un
Nomnieks pieņem lietošanā telpas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā ar litera Nr.
012-1 (platība 18,9 m2) un litera Nr. 012-2 (platība 8,5 m2), turpmāk tekstā – Telpa”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par
vienošanās slēgšanu – juriskonsulte Laura Onckule.
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: telpu izvietojuma plāns uz 1 lpp.
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28. Par ziedojuma pieņemšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Saskaņā ar SIA „Ceram Optec”, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis
Jevgēnijs Smirnovs, ierosinājumu par finanšu līdzekļu (ziedojumu) 30 363,39 EUR
(trīsdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro, 39 centi) apmērā, kas paredzēts
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra stāvlaukuma Domes ielā 3, Līvānos, pārbūves
būvdarbiem un būvuzraudzībai, pieņemšanu un pamatojoties Līvānu novada domes
2018. gada 27. septembra noteikumu Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”
8. punktu un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 12. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 30 363,39 EUR (trīsdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit
trīs euro, 39 centi) no SIA „Ceram Optec”, reģ. Nr. 40103659502, juridiskā adrese:
Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013.
2. Pieņemtos finanšu līdzekļus (ziedojumu) 30 363,39 EUR (trīsdesmit
tūkstoši trīs simti sešdesmit trīs euro, 39 centi) apmērā izmantot Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centra stāvlaukuma Domes ielā 3, Līvānos, pārbūves
būvdarbiem un būvuzraudzībai.
3. Pilnvarot Līvānu novada domes priekšsēdētāju slēgt līgumu ar SIA „Ceram
Optec”, reģ. Nr. 40103659502, par finanšu līdzekļu (ziedojuma) pieņemšanu un tā
izlietojumu paredzētajam mērķim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Laura Onckule.
29. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu apturētā likuma “Grozījumi
Likumā par ostām” atcelšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, Jānim Klaužam
Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 25. punktu, lai nodrošinātu parakstu vākšanu laika posmā no 2022. gada 10.
marta līdz 08. aprīlim tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā
likuma „Grozījumi Likumā par ostām “ atcelšanu un saskaņā ar Centrālās vēlēšanu
komisijas 2022. gada 22. februāra rīkojumu Nr.6 „Par parakstu vākšanas vietu un
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darba laika noteikšanu”, kas uzliek par pienākumu līdz 2022. gada 4. martam pieņemt
lēmumu un informēt Centrālo vēlēšanu komisiju, 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, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt šādu parakstu vākšanas vietu Līvānu novadā:
1.1. Līvānu novada Kultūras centrs, adrese: Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu
novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Līga Rubīne.
Sēde slēgta plkst. 12:17
Protokols parakstīts 2022. gada 25. februārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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