LATVIJAS REPUBLIKA
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Līvānu novada domes
ārkārtas sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 8. martā

Nr. 5

Sēdes sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Ināra Kalvāne
4. Ginta Kraukle
5. Valdis Labinskis
6. Jānis Magdaļenoks
7. Ivans Matrosovs
8. Gatis Pastars
9. Sanita Pinupe
10. Maija Spūle
11. Kaspars Stikāns
12. Mārīte Vilcāne, līdz plkst.1600
13. Andris Vaivods
Sēdē nepiedalās deputāti:
1) Jānis Klaužs, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Pēteris Romanovskis, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
Aija Usāne, pašvaldības izpilddirektora vietniece,
Juris Sniķers, Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītājs

Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja,
Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja,
Helēna Jablonska, Finanšu nodaļas vadītāja,
Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
Aiga Balule, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i.,
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods izsaka deputātam Valdim Labinskim
aizrādījumu par domes sēdes norises kārtības neievērošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta”. Ziņo
Andris Vaivods.
3. Par investīciju projekta “Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu
pārbūve” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
izvērtēšanai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai COVID-19 ekonomisko un sociālo
seku mazināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
4. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo Andris Vaivods.
5. Par sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
7. Par pirkuma līguma slēgšanu dzīvokļa īpašumam Nr.26, Rīgas ielā 30,
Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo Andris Vaivods.
8. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Gatim Pastaram, Inārai Kalvānei, Maijai Spūlei, Kasparam
Stikānam, Andrejam Bondarevam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Atsaucoties uz Līvānu novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Ukrainas
Republikā Kameņecas-Podoļskas pilsētas pašvaldības 2022. gada 25. februāra vēstuli
ar lūgumu atbalstīt un sniegt finansiālu palīdzību Ukrainas kara darbībā cietušajiem,
lai nodrošinātu medikamentu, pārsienamo materiālu, guļammaisu, telšu un cita
inventāra iegādi, un atbalstot Ukrainas tautas cīņu par valsts neatkarības saglabāšanu
un nosodot 2022. gada 24. februārī uzsākto neizprovocēto plaša mēroga Krievijas
Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu un izrādot atbalstu un solidaritāti Ukrainai,
kā arī saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības 2022. gada 1.marta vēstuli “Ukrainas
vēstniecības Latvijā pateicība un aicinājums Latvijas pašvaldībām” un pamatojoties
uz Līvānu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-2 “Par atbalstu
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Ukrainas neatkarībai”, Līvānu novada pašvaldības 2022.gada 2. marta rīkojumu Nr.21.1/22/91 “Par sadarbības līgumu darbības pārtraukšanu ar Krievijas Federācijas un
Baltkrievijas Republikas pārstāvjiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 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, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā
Līvānu novada sadraudzības pilsētas Kameņecas-Podoļskas pašvaldībai Ukrainas
Republikā, atbalsta sniegšanai Ukrainas konfliktā cietušajiem, no Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2022. gada pamatbudžetā.
2. Nosodot Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu un izrādot
atbalstu un solidaritāti Ukrainas tautai, lauzt sadarbības līgumus ar Krievijas
Federācijas un Baltkrievijas Republikas sadraudzības pilsētu un rajonu pašvaldībām:
2.1. ar Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabala Pioņerskas pilsētas rajona
administrāciju,
2.2. ar Baltkrievijas Republikas Žodinas pilsētas izpildkomiteju,
2.3. ar Baltkrievijas Republikas Grodņas apgabala Lidas rajona
izpildkomiteju,
2.4. ar Baltkrievijas Republikas Glubokoje rajona Deputātu padomi.
3. Informēt Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabala Pioņerskas pilsētas
rajona administrāciju, Baltkrievijas Republikas Žodinas pilsētas izpildkomiteju,
Baltkrievijas Republikas Grodņas apgabala Lidas rajona izpildkomiteju Baltkrievijas
Republikas Glubokoje rajona Deputātu padomi par sadarbības līgumu laušanu.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Uzskaites nodaļas vadītāja –
galvenā grāmatvede Ināra Gribonika, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Pārraudzību pār lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
2. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Gatim Pastaram, Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas
sagatavoto projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta”
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koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra
noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā
atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3.
pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās"
īstenošanas noteikumi”, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 23.
novembra rīkojumu Nr.872 “Par projektu ideju finansējuma apjomu un
sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa
"Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma
"Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu
iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās
aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros”, kā arī pamatojoties uz projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) Rīcību virziena
2.5. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
uzņēmējdarbības vide” Uzdevuma 2.5.1. “Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko
infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā” Pasākumam
2.5.1.10. “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta" un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Kaspars
Stikāns)
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi
vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija
uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” ceturtās kārtas projektu atlasē ar projektu
„Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 3.kārta”, iesniedzot projekta iesniegumu
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA), izmantojot Kohēzijas politikas fondu
vadības informācijas sistēmu.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 952 326.64 EUR apmērā, no kurām
78.66% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 3 108 903.53 EUR apmērā,
4.16% Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 164 473.60 EUR apmērā, 10.83% ir
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 428 048.40 EUR apmērā, un privātās
attiecināmās izmaksas 6.35% - 250 901.11 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
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Domes sēdi atstāj deputāte Mārīte Vilcāne.
3. Par investīciju projekta “Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu
pārbūve” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
izvērtēšanai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai COVID-19 ekonomisko un
sociālo seku mazināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Maijai Spūlei, Sanitai Pinupei
Paskaidro Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne
2021. gadā tika uzsākta Līvānu novada pašvaldības projekta “Līvānu novada
pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošana, saņemot valsts budžeta aizdevumu
vienam noteiktam prioritāram pašvaldības investīciju projektam. 2021. gadā uzsāktos
būvdarbus nevarēja pabeigt asfaltēšanas darbu veikšanai neatbilstošu laika apstākļu
dēļ. Investīciju projekta kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 423 708.07 EUR
(ieskaitot PVN 21%), būvdarbu izpildes izdevumi 2021. gadā sastāda 50 749.19 EUR.
Sakarā ar nepieciešamību veikt Pļavu ielas, kas atrodas Līvānu pilsētā, un pašvaldības
autoceļu “Līvāni – Aizpurieši – Sila Sproģi – Daukstes – Silavas” un “Jaunsilavas –
Aizpurieši”, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, atjaunošanas darbu
turpināšanu, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos un uzņēmējdarbības attīstību
lauku teritorijās, radot iedzīvotājiem pieejamu un pievilcīgu dzīves vidi, 2022. gadā
nepieciešamais finansējums sastāda 372 958.88 EUR (ieskaitot PVN 21%),
pamatojoties uz investīciju projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta”, rīcību virziena 2.4. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA”, uzdevuma 2.4.1.
“Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes
uzlabošanu”, pasākumam 2.4.1.1. “Ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada
pilsētā un pagastos” un pamatojoties uz 2022. gada 22. februāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iesniegt Līvānu novada pašvaldības investīciju projektu “Līvānu novada
pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” ar projekta kopējām būvdarbu izmaksām 372
958.88 EUR (ieskaitot PVN 21%) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā izvērtēšanai valsts budžeta aizdevuma saņemšanai 2022. gadā, nodrošinot
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pašvaldības līdzfinansējumu 2022.gadā ne mazāku kā 15% no kopējām investīciju
projekta būvdarbu izmaksām.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada pašvaldības administrācijas
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
4. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gatim Pastaram
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu pārbūve
Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanu, kura finansēšanai ir noslēgts valsts aizdevuma
līgums investīciju projektu īstenošanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai (2021.gada 3.jūnija Aizdevuma līgums Nr. A2/1/21/270, trančes Nr. P185/2021) par summu 2167147,00 EUR (divi miljoni viens simts sešdesmit septiņi
tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro) ar aizdevuma izņemšanu: 2021. gadā –
650144,00 EUR un 2022.gadā – 1517003,00 EUR, ņemot vērā, ka Līvānu novada
pašvaldība līdz 2021.gada 31.decembrim nav nodrošinājusi valsts aizdevuma līgumā
2021.gadam paredzēto valsts budžeta aizdevuma apmēra izmantošanu (aizdevuma
neizmantotā daļa - 285551,04 EUR) sakarā ar 2021.gadā radušām grūtībām būvdarbu
izpildei noteiktos termiņos un apmērā, ko ietekmēja Covid-19 infekcijas straujā
izplatība un valstī izsludinātā ārkārtas situācija un noteiktie ierobežojumi, jo
pastāvēja dažādi faktori, kas kavēja darbu izpildi – gan darba spēka trūkums, ko
izraisīja Covid-19 infekcijas strauja izplatība, gan materiālu piegādes aizkavēšanās,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr. 143
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” 12.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Līvānu novada dome
atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Lūgt Valsts kasi grozīt 2021.gada 3.jūnijā noslēgto aizdevuma līgumu Nr.
A2/1/21/270, trančes Nr. P-185/2021, mainot aizdevuma sadalījumu pa gadiem:
2021.gadā - 364592,96 EUR un 2022.gadā – 1802554,04 EUR.
2. Apliecināt, ka investīciju projekts “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā”
tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim (pielikumā darbu veikšanas un naudas
plūsmas grafiks).
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada pašvaldības administrācijas Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: darbu veikšanas un naudas plūsmas grafiks uz 1 lpp.
5. Par sadarbības līguma slēgšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātiem
Kasparam Stikānam, Valdim Labinskism, Maijai Spūlei
Paskaidro Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i Aiga Balule,
pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers
Lai nodrošinātu Līvānu novada iedzīvotājiem Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes sniegto pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai, tādejādi ietaupot
novada iedzīvotāju laiku un finansiālos līdzekļus, kas tiek tērēti apmeklējot Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi citās pilsētās ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu
starp Līvānu novada pašvaldību un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.panta, 21.panta pirmās daļas
14.punkta b) apakšpunktu, 21.panta 27.apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas izmantošanas noteikumi”
7., 12., 31.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo, trešo un piekto
daļu, 61.pantu Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt Sadarbības līgumu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
reģistrācijas nr. 90000048152, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV1026 par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanu Līvānos (pielikumā).
2. Piešķirt Pilsonības un migrācijas lietu pārvadei telpu ar litera Nr. 012-26
(202.kab., 53,7 m2 platībā), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā
Domes ielā 3, Līvānos, nepiemērojot telpas nomas maksu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Personāla vadības un
administratīvās nodaļas juriskonsulte Laura Onckule un Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītājas p.i. Aiga Balule.
4. Noteikt, ka kontroli par lēmuma izpildi veic Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Kasparam Stikānam, Maijai Spūlei,
domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
2022.gada 23.februārī Līvānu novada pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar nr.
LNP/2-1.6/22/601 biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģistrācijas numurs 40008122473,
juridiskā adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, iesniegums Nr. V-04-2022 par
2016.gada 11.oktobra zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/16/32 termiņa
pagarināšanu.
Biedrība “Veloklubs Līvāni” iesniegumā skaidro, ka piedalās Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas programmā 2014. – 2020. gadam, realizējot projektu “Dzīves
apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu
sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem”. Projekta
ietvaros ir uzbūvēts automašīnu stāvlaukums Grīvas Aktīvās atpūtas parkā ar
pieslēgumu Rīga – Daugavpils autoceļam. Saskaņā ar projekta noteikumiem, projekta
īstenotājam, t.i. biedrībai “Veloklubs Līvāni”, ir jānodrošina īpašumtiesības uz
objekta infrastruktūru un būvdarbiem vēl vismaz 5 gadus pēc pēdējā maksājuma
saņemšanas no programmas vadošās iestādes. Plānotais pēdējais maksājuma
saņemšanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris. Tāpēc nepieciešams pagarināt zemes
nomas līguma termiņu līdz 2028.gada 31.decembrim.
2016.gada 29.septembrī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.15-30 “Par
zemes nomu multifunkcionālās trases izveides projekta realizācijai”, saskaņā ar kuru
2016.gada 11.oktobrī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr. LND/2-13.4/16/32 ar
biedrību “Veloklubs Līvāni”, reģistrācijas numurs 40008122473, par zemes gabala
1,4 ha platībā nomu ar apbūves tiesībām, kas ir daļa no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0001, kas atrodas Rīgas ielā 2i, Līvānos, Līvānu novadā ar
nosaukumu “Grīvas mežs” ar kadastra numuru 7611 003 2401. Līguma termiņš 2026.gada 30.septembris.
2017.gada 27.aprīlī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.5-16 “Par
iznomātās zemes platības precizēšanu”. 2017.gada 16.maijā tika noslēgta Vienošanās
Nr. LNP/2-13.11/17/14 par iznomātās zemes platības precizēšanu pie 2016.gada
11.oktobra Zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/16/32, kur tika noteikts, ka
iznomājamā zemes platība ir 9,35 ha, no kuriem 1,4 ha ar apbūves tiesībām, kas
atrodas Rīgas ielā 2i, Līvānos, Līvānu novadā ar nosaukumu “Grīvas mežs” ar
kadastra numurs 7611 003 2401.
Saskaņā ar 2017.gada 17.maija zemes vienības daļas robežu plānu, iznomātā
zemes gabala kadastra apzīmējums ir 7611 003 001 8001.
Saskaņā ar tiesneses Z. Zdanovičas 2017.gada 31.maija lēmumu (žurnāla
numurs 300004358825) 2016.gada 11.oktobra zemes nomas līgums Nr. LND/213.4/16/32 un 2017.gada 16.maija Vienošanās Nr. LNP/2-13.11/17/14 par iznomātās
zemes platības precizēšanu pie 2016.gada 11.oktobra Zemes nomas līguma Nr.
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LND/2-13.4/16/32 reģistrēti Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000496496.
Biedrībai “Veloklubs Līvāni” no 2010.gada 07.aprīļa ir sabiedriskā labuma
organizācijas statuss (darbības joma – sporta atbalstīšana).
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 98.punkts nosaka, ka, ja nomnieks iesniedz
pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu (…) īstenošanai, kas paredz ieguldīt
finanšu līdzekļus nomas objektā, iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas objekta
nomas līguma termiņu atbilstoši projekta īstenošanas un pēcuzraudzības termiņam,
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto.
Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6.1 panta pirmā
daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem,
nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta sesto daļu un 21.pantu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6.1 panta pirmo
daļu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 98.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus starp Līvānu novada pašvaldību un biedrību “Veloklubs
Līvāni”, reģistrācijas numurs 40008122473, 2016.gada 11.oktobrī noslēgtajā Zemes
nomas līgumā Nr. LND/2-13.4/16/32, izsakot Līguma 2.1 punktu šādā redakcijā: “2.1.
Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 01.oktobri un ir spēkā līdz 2028.gada
31.decembrim”.
2. Noteikts, ka atbildīgā par grozījumu izdarīšanu nomas līgumā ir
juriskonsulte – Laura Onckule.
3. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada pašvaldības mājas lapā www.livani.lv 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: Zemes vienības daļas robežu plāns uz 1 lapas.
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7. Par pirkuma līguma slēgšanu dzīvokļa īpašumam Nr.26, Rīgas ielā 30,
Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamā īpašuma un vdes pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2020. gada 29. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19-13
“Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai”, ar kuru atsavināšanai tika nodots
dzīvokļa Nr. 26, Rīgas ielā 30, Līvānos, Līvānu novadā īpašums. Minētais dzīvokļa
īpašums reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000009653 26,
īpašums sastāv no 1 – istabu dzīvokļa, kopīpašuma 2984/266873 domājamām daļām
no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1204 001.
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Latio” 2022. gada 1. februāra
nekustamā īpašuma vērtējums, reģ. Nr. V/22-357, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 26,
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 30, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 5 200,00 EUR
(pieci tūkstoši divi simti euro).
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 1.
martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-3.3/22/9(1) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto cenu
5 200,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta trešo un ceturto daļu un ņemot vērā Līvānu
novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 19-13 “Par dzīvokļa īpašuma
nodošanu atsavināšanai”, SIA “Latio” 2022. gada 1. februāra nekustamā īpašuma
vērtējumu Nr. V/22-357, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
2022. gada 1. marta lēmumu Nr. 1-3.3/22/9(1), Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā 30-26, Līvāni, Līvānu novads nosacīto cenu
5 200,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro).
2. Piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, atsavināt S.M.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 1 – istabu dzīvokli Nr. 26 (kadastra Nr. 7611 900
1173, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000009653 26) dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 30, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 31,9 m², dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1204 001 kopīpašuma 2984/266873
domājamās daļas par nosacīto cenu 5200 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro).
3. Atsavināšanas ierosinātajam S. M. viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirkuma maksas samaksu 5 200,00 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro), to ieskaitot
Līvānu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X,
norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
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4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar S. M. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās maksas veikšanas.
5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un 2020. gada 29. oktobra lēmums Nr. 19-13
“Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par
līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei
Paskaidro Nekustamā īpašuma un vdes pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2018. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 19-22
„Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”, ar kuru dzīvoklis Nr. 28 Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā tika nodots atsavināšanai.
Līvānu novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr. 28 Lāčplēša
ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 1127 reģistrēts
Daugavpils tiesas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4529 28 un sastāv
no dzīvokļa Nr. 28 ar platību 35,8 m2 un 358/30355 kopīpašuma domājamām daļām
no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.
SIA “Latio” 2022. gada 10. februāra vērtējumā Nr. V/22 – 565 nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā aprēķinātā tirgus
vērtība ir EUR 4 800 (četri tūkstoši astoņi simti euro).
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 1. marta sēdē pieņēma lēmumu Nr.1-3.3/22/9(3), ar kuru noteica
dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā nosacīto cenu 5 016,00
EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 8. panta trešo, sesto un
septīto daļu, 9. panta otro daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otro
punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2018. gada 29. decembra lēmumu Nr. 1922 „Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”, Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022. gada 1. marta lēmumu Nr.13.3/22/9(3), SIA “Latio” 2022. gada 10. februāra vērtējumu Nr. V/22 – 565, Līvānu
novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
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Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 28 Lāčplēša ielā
23, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 28 ar platību 35,8 m2 un
358/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611
003 0903 001, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā nosacīto cenu – 5 016,00 EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit euro un 00
centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Līvānu novada interneta vietnē www.livani.lv un organizēt izsoli.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma dzīvoklis Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā izsoles noteikumi uz 3 lpp.

Sēde slēgta plkst. 1700
Protokols parakstīts 2022. gada 9. martā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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