LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, e-pasts: pasts@livani.lv

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 31. marts

Nr. 6

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, omes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā nodaļas 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. Kaspars Stikāns
13. Mārīte Vilcāne
14. Andris Vaivods
Sēdē nepiedalās: deputāte Maija Spūle, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1. Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs
2. Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
3. Irēna Stašulāne, Sociālā dienesta vadītājas p.i
4. Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
5. Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja

6. Ainārs Skromāns, būvinženieris
7. Staņislavs Vitvickis, vecākais datorspeciālists
8. Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
9. Laura Onckule, juriskonsulte
10. Aiga Balule, LUAC vadītājas p.i.
1. Par darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei, Jānim Klaužam
Paskaidro administrācijas vadītājs Juris Sniķers
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora vietnieka
informācija. Ziņo Andris Vaivods.
3. Par izmaiņām Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Dzīvokļa jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļa jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļa jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļa jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļa jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļa jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Dzīvokļa jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Dzīvokļa jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
13. Dzīvokļa jautājums Nr.10. Ziņo Ināra Kalvāne.
14. Dzīvokļa jautājums Nr.11. Ziņo Ināra Kalvāne.
15. Dzīvokļa jautājums Nr.12. Ziņo Ināra Kalvāne.
16. Dzīvokļa jautājums Nr.13. Ziņo Ināra Kalvāne.
17. Dzīvokļa jautājums Nr.14. Ziņo Ināra Kalvāne.
18. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu
Līvānu novada pašvaldībai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
19. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveidi,
uzturēšanu un publiskā pakalpojuma sistēmas pilnveidošanu Līvānu novada
Rudzātu pagastā un Rožupes pagastā. Ziņo Andris Vaivods.
20. Par Līvānu stikla un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo Andris
Vaivods.
21. Par Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumiem. Ziņo
Andris Vaivods.
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22. Par Rudzātu speciālās pamatskolas maksas pakalpojumiem. Ziņo Andris
Vaivods.
23. Par apbūves tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007
0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods.
24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris
Vaivods.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
28. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Ziņo Andris
Vaivods.
29. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā atkārtotu izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
31. Par zemes vienības daļas nodošanu nomā. Ziņo Andris Vaivods.
32. Par atbrīvošanu no dividenžu maksāšanas. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora vietnieka
informācija.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Jānim Klaužam, Gatim Pastaram, Valdim Labinskim,
Kasparam Stikānam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
24.februārī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
25.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.
25.februārī un 18.martā Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija
Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdes.
25.februārī Līvānu novada pašvaldības vadība un atbildīgie speciālisti apmeklēja
Rožupes un Rudzātu bibliotēkas, lai klātienē iepazītos ar esošo situāciju un iespējām
realizēt vietējās nozīmes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveides pilotprojektu.
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1.martā attālināti notika pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu tikšanās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu
politikas īstenošanas koordinācijas nodaļas vadītāju Maiju Anspoku, lai pārrunātu
jautājumus par vietējās nozīmes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveides pilotprojektu.
2.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle programmas
“Ģimenei draudzīga darbavieta” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Rīgā
VAS “Valsts Nekustamie īpašumi”. Pieredzes vizīti organizēja Ventspils Augsto
tehnoloģiju parks sadarbībā ar AS “Valsts nekustamie īpašumi” un Sabiedrības
integrācijas fondu.
2.martā tika rīkota sanāksme par 7.maijā Līvānos Zemessardzes 35. Kājnieku
bataljona organizēto un Līvānu novada pašvaldības atbalstīto pasākumu –
izaicinājumu “Kājnieki 2022”. Piedalījās pašvaldības administrācijas, Līvānu Bērnu
un jauniešu centa, JIC “Kvartāls” un Zemessardzes 35. Kājnieku bataljona atbildīgie
pārstāvji.
2.martā Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne attālināti
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības
komitejas sēdē.
2.martā pie Līvānu novada Kultūras centra notika pasākums Ukrainas tautas
atbalstam.
3.martā 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.
4.martā Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu jautājumus par
atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novadā.
5.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās 7.
Līvānu novada čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma atklāšanā.
Sacensībās piedalījās 64 sportisti no Lietuvas, Aizkraukles, Jēkabpils, Gulbenes,
Rēzeknes, Rīgas, Madonas, Talsiem, Balviem, Līvāniem.
5.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un novada
kultūras un bibliotēku pārstāvji piedalījās Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks
2021" pasniegšanas ceremonijā Latgales vēstniecībā GORS.
7.martā notika Līvānu novada Civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā tika pārrunāti
jautājumi par aktuālajiem draudiem, pieejamajiem resursiem un veicamajiem civilās
aizsardzības pasākumiem.
7.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada
pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Civilās
aizsardzības komisijas atbildīgais Andris Kundziņš apmeklēja Turku saieta namu un
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Rudzātu speciālās pamatskolas internātu, lai klātienē iepazītos ar iespējām
nepieciešamības gadījumā attiecīgajās telpās izvietot Ukrainas civiliedzīvotājus.
8.martā notika Ārkārtas Līvānu novada domes sēde, kurā tika izskatīti astoņi
jautājumi.
9.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece videokonferences formā tikās ar
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas akreditācijas komisiju.
9.martā notika Līvānu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pretendentu
izvērtēšana. Kopumā tika saņemti četri pieteikumi.
9.martā Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika Preiļu rajona partnerība rīkots
novada nevalstisko organizāciju pārstāvju, uzņēmēju un aktīvo iedzīvotāju kopīga
diskusija “Vārds laukiem” ar Līvānu novada deputātiem un politiķiem. No Līvānu
novada domes deputātiem pasākumā piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle un domes deputātes Dace Jankovska un Sanita Pinupe.
10.martā Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne rīkoja darba
sanāksmi par Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes, Līvānu Bērnu un jauniešu centra
un Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls" sadarbību.
10.martā pašvaldības vadība un par civilo aizsardzību atbildīgie speciālisti tikās ar
pašvaldības kapitālsabiedrību vadību, lai pārrunātu jautājumus par civilās aizsardzības
plānu un veicamajiem pasākumiem.
10.marta vakarā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu
novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne un atbildīgie speciālisti veica
ielu apgaismojuma apsekošanu dažādos pilsētas mikrorajonos.
11.martā Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne attālināti
piedalījās SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija” biedru sanāksmē.
11.martā Līvānu novada pašvaldības vadība tikās ar 2021.gada labākajiem Līvānu
novada sportistiem, lai sveiktu par panākumiem aizvadītajā gadā un pasniegtu
apbalvojumus “Gada balva sportā 2021”.
15.martā attālināti Latvijas Pašvaldību savienība organizēja pašvaldību
videokonferenci ar VARAM, Iekšlietu, Labklājības, Ekonomikas un Izglītības un
zinātnes ministriju pārstāvjiem, kas sniedza informāciju par jautājumiem, kas saistīti
ar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu un ar to saistīto izdevumu kompensācijas
kārtību.
15., 16. un 17.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu
novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, apmeklējot klātienē attiecīgo
iestādi, sveica apbalvojuma Līvānu novada pašvaldības gada darbinieks 2021
ieguvējus. Parējos apbalvojuma ieguvējus plānots apsveikt līdz marta beigām.
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16.martā notika Līvānu novada pašvaldības Vides uzraudzības un kārtības komisijas
izbraukuma sēde Turku pagastā.
17.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Jersikas
pagasta pārvaldes vadītāja Anita Lietauniece, Līvānu novada pašvaldības Kultūras,
tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja Aija Smirnova, Līvānu novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece vides jautājumos
Gunita Vaivode un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti apmeklēja
Jersikas pilskalnu, kur tikās ar tā īpašnieci un pārrunāja turpmākās sadarbības
iespējas.
17.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Mašīnbūves programmas akreditācijas komisijas ekspertiem.
18.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes tiešsaistes sanāksmē, kurā tika
nolemts Ēriku Teirumnieku virzīt par Latgaļu vēsturisko zemju pārstāvi darbam
Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomē.
18.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības tiešsaistes diskusijā, kurā tika atklāta inovatīvā misija
“Viedas pašvaldības ceļā uz klimatneitralitāti līdz 2030. gadam”. Eiropas Savienības
misijas ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva - jauns veids, kā rast konkrētus
risinājumus vairākiem lielākajiem izaicinājumiem, vienlaikus apvienojot gan
pētniecību un inovācijas, gan arī jaunas pārvaldīšanas un sadarbības formas un
iesaistot iedzīvotājus.
21.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēdē, kurā tika runāts
par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu vispārējā izglītībā, sākot ar pirmsskolas
izglītību, un par izdevumu kompensācijas kārtību pašvaldībām izglītības jomā.
21.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle 50 gadu dzīves
jubilejā sveica Līvānu Svētā Erceņģeļa Mihaēla Romas katoļu draudzes prāvestu Jāni
Smirnovu.
23.martā Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldei atsāka noformēt un izņemt pases un eID kartes. Šos pakalpojumus pēc
iepriekšēja pieraksta, zvanot uz Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centra tālruni – 65307250, Līvānos būs iespējams saņemt katra mēneša
otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst. 9.00 līdz plkst.15.00.
23.martā notika tikšanās par Līvānu pilsētas svētkiem, kas šovasar plānoti 23.jūlijā.
24.martā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24.martā pašvaldības vadība un atbildīgie speciālisti Turku pagastā apsekoja vairāku
pašvaldības ceļu posmus un pārrunāja iespējas uzlabot to tehnisko stāvokli.
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25.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle rīkoja
sanāksmi ar atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus par pašvaldības
darbinieku talkas rīkošanu Jersikas pilskalnā 1. aprīlī.
25.martā notika Latgales plānošanas reģiona tiešsaistes tikšanās, lai pārrunātu
jautājumus par 5. aprīlī Rēzeknē un Daugavpilī plānoto valsts prezidenta vizīti.
25.martā pašvaldības vadība piedalījās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas atceres
pasākumā Līvānos pie piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem.
29.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalīsies
LPS komiteju kopsēde par Ukrainas bēgļu uzņemšanu un izmitināšanu Latvijā.
Notikušas vairākas videokonferences, klātienes tikšanās, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un citiem ar to saistītajiem
organizatoriskajiem jautājumiem.
Notikušas vairākas pašvaldības vadības tikšanās ar pašvaldības kapitālsabiedrībām par
kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības attīstības stratēģijām un gada pārskatiem par
2021.gadu.
Katru pirmdienu tiek rīkotas pašvaldības vadības sanāksmes, kurās tiek pārrunāta
esošā situācija un tuvākā perioda uzdevumi.
Katru otro pirmdienu videokonferences režīmā norisinājās Līvānu novada pašvaldības
vadības, pagastu pārvalžu vadītāju un administrācijas darbinieku plānošanas
sanāksme. Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada pašvaldības
vadības un par projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksmes.
3. Par izmaiņām Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Valdim, Labinskim, Jānim Klaužam, Kasparam Stikānam,
domes priekšsēdētājam Andrim vaivodam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Kraukei
Lai tiktu nodrošināta aizgādnības un aizbildnības funkcijas, kā arī
normatīvajos aktos noteikto apliecinājumu izdarīšana un citu darbību veikšana Līvānu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma
3.panta otro prim daļu , kurā noteikts, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekli nodarbina uz darba līguma pamata,
9.panta pirmo daļu, kurā noteikta pašvaldības kompetence pieņemt darbā bāriņtiesas
locekļus un 10.panta otro daļu, kurā noteiktas prasības bāriņtiesas locekļiem,
pamatojoties uz Līvānu novada pašvaldības rīkojumu Nr. LNP/2-1.1/22/109 "Par
komisijas izveidošanu bāriņtiesas priekšsēdētaja vietnieka amata pretendentu
izvērtēšanai", Sandras Rivčas, dzīvesvietas adrese “Smiltaines”, Pogas, Upmalas
pagasts, Preiļu novads, 2022.gada 7. marta pieteikumu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja
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vietnieka amatu un Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata
pretendentu izvērtēšanas komisijas 2022.gada 9.marta sēdes protokolu Nr.1, kā arī
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.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, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.aprīli apstiprināt Sandru Rivču, dzīvo “Smiltaines”, Pogas,
Upmalas pagasts, Preiļu novads, par Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieci.
2. Ar 2022. gada 31. martu atbrīvot Sandru Rivču, dzīvo “Smiltaines”, Pogas,
Upmalas pagasts, Preiļu novads, no bāriņtiesas locekļa pienākumu veikšanas.
3. Uzdot Personāla un administratīvās daļas vadītājas vietniecei lietvedības un
personāla jautājumos Viktorijai Ločai noslēgt darba līgumu atbilstoši normatīvo aktu
noteikumiem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi ir Līvānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
4. Dzīvokļa jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 14. februāra
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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(1), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
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Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.23.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Dzīvokļa jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022.gada 28. februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības
iestādes Līvānu novada administrācija darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(2), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
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, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.24.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 28. februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona, kuras aprūpē
ir mazgadīgs bērns 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 8. februāra Līvānu novada bāriņtiesas atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 18.03.2022. lēmuma Nr.3-1(3), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 24.03.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.16.
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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7. Dzīvokļa jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot R. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 02. marta
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “VETV” 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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(4), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut R. B.i, deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.25.
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.5
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot V. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 14. marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Ceram Optec”
darbinieks, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
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Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 211. panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(5), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut V. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.26.
.
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.
9. Dzīvokļa jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 15. marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir Neatliekamās medicīnas
palīdzības dienesta darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību
pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 211. panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(7), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.28.
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.
10. Dzīvokļa jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 14. marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības iestādes
Līvānu novada sociālais dienests darbiniece, 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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(6), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
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Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.27.
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.
11. Dzīvokļa jautājums Nr.8.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Jānim Klaužam, Gatim Pastaram, domes priekšsēdētājam
Andrim Vaivodam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Izskatot E. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 17. marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Light Guide
Optics International” 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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(8), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Iekļaut E. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 4 cilvēki
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.29.
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.
12. Dzīvokļa jautājums Nr.9.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot D. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 14. februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona, kuras aprūpē
ir mazgadīgi bērni 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 8. marta Līvānu novada bāriņtiesas atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 18.03.2022. lēmuma Nr3-1(9), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 24.03.2022. 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 Klaužs, Kaspars
Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim Magdaļenokam balsošana
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Iekļaut D. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.17.
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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.
13. Dzīvokļa jautājums Nr.10.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot L. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 02. marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir vientuļa persona ar invaliditāti
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., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021.gada 13. novembra Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 18.03.20221. lēmuma Nr.3-1(10), Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 24.03.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt L. S., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Raiņa ielā 1-39, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.oktobrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. L. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par dzīvokļa Raiņa ielā 1-39, Līvānos,
Līvānu novadā, īri.
3. L. S. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Raiņa ielā 1-39, Līvānos, Līvānu novadā.
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4. Izslēgt L.S. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
nodrošināmo uzskaitē kārtas Nr.14.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
14. Dzīvokļa jautājums Nr.11.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 04. marta
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības
PII “Rūķīši” darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību
pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(11), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam divistabu dzīvoklim Zaļā ielā 8-25, Līvānos, Līvānu
novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt M. L., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Zaļā ielā 8-25, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.oktobrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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3. M. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Zaļā ielā 8-25,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. M. L. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes
locekļu – dēla J. L., meitas M. L., dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Zaļā ielā 8-25, Līvānos,
Līvānu novadā.
5. Izslēgt M. L. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr.19.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
15. Dzīvokļa jautājums Nr.12.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Jānim Klaužam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei, domes priekšsēdētāja Andrim Vaivodam
Izskatot P. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 28. februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir vientuļa persona ar
invaliditāti, kura iesniegusi dokumentus maznodrošinātā statusa piešķiršanai 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., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu,
Dzīvokļu jautājumu komisijas 13.11.2021. lēmuma Nr.3-1(12), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Piešķirt P. G., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-1 īres tiesības uz laiku līdz
2022.gada 1.oktobrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2. P. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā
23-1, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. P. G. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Lāčplēša ielā 23-1, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt P. G. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
nodrošināmo uzskaitē kārtas Nr.13.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Dzīvokļa jautājums Nr.13.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot V. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 02. marta
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,
Dzīvokļu jautājumu komisijas 18.03.2022. lēmuma Nr.3-1(13), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti 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, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt V. C., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Zaļā iela 6-20, īres tiesības uz laiku līdz
2022.gada 1.oktobrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2. V. C. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Zaļā iela 6-20,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. V. C. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Zaļā iela 6-20, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt V. C. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
nodrošināmo uzskaitē kārtas Nr.15.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Dzīvokļa jautājums Nr.14.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot L. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 11. marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA RIMI darbiniece,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 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 18.03.2022. lēmumu Nr. 31(14), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.03.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
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Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam trīsistabu dzīvoklim Lāčplēša ielā 25-16, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt L. Š., ģimenes sastāvs 5 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota trīsistabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-16, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.oktobrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. L. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par trīsistabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 2516, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. L. Š. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– meitas E. Ž. Š., dēla A. K., dēla R. K., meitas B.Z., dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī
Lāčplēša ielā 25-16, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt L. Š. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr.2.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja,izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
18. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu
Līvānu novada pašvaldībai.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemta Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālās pārvaldes 16.02.2022. vēstule (reģistrēta 16.02.2022. Nr. LNP/21.6/22/517) ,,Par neizpirktās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” par zemes
vienībām Līvānu novada Rudzātu pagastā 11,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668 004 0079 un 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 004 0080, kuras 2022.
gada 15. februārī ieskaitītas rezerves zemes fondā, jo zemes izpircējs Māris Vaivods
nav izpildījis 2011. gada 30. decembrī noslēgtajā zemes nomaksas izpirkuma līgumā
Nr. 1/CP-1335 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 76680040079,
76680040080 izpirkšanu noteiktās saistības.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, zemes gabali, par
kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts
zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par
zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai
pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Tādējādi vietējai pašvaldībai piekrīt zemes
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vienības, par kurām Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicētajos pašvaldību
Valsts zemes dienestā iesniegtajos sarakstos, kuros apkopotas valsts institūciju un
pašvaldību izdarītās atzīmes par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību
piekritību valstij vai pašvaldībai (turpmāk - apkopotais saraksts), nav izdarītas
atzīmes.
Ievērojot to, ka Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestā daļa neparedz
iemeslus, kāpēc nozaru ministriju un pašvaldību izvērtētajā zemes vienību sarakstā
nav izdarītas atzīmes par zemes vienību piederību vai piekritību pašvaldībai vai
valstij, kā arī to, ka ne Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190
"Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību"
normas, ne Zemes pārvaldības likuma pārejas noteikumu 11. punkts neparedz tiesības
Ministru kabinetam izdot rīkojumu par zemes vienību piederību vai piekritību valstij,
ja nozaru ministrijas Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteiktajā divu
gadu laikā nav atzīmējušas apkopotos sarakstos zemes piederību vai piekritību valstij,
kā arī neparedz pašvaldībām tiesības pieņemt lēmumu par zemes vienības piederību
vai piekritību pašvaldībai atbilstoši likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem kritērijiem, tad
uzskatāms, ka zemes vienības, kuras ieskaitītas rezerves zemes fondā pēc apkopotā
saraksta publicēšanas Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, piekrīt vietējai
pašvaldībai atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajai daļai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 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, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības 11,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 004 0079 un 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668
004 0080 Līvānu novada Rudzātu pagastā ir piekrītošas Līvānu novada pašvaldībai un
ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
19. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centru izveidi,
uzturēšanu un publiskā pakalpojuma sistēmas pilnveidošanu Līvānu novada
Rudzātu pagastā un Rožupes pagastā.
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Ziņo Andris Vaivods
Vaŗds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Kasparam Stikānam,
domes priekšsedētāja vietniecei Gintai Krauklei
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.
gada 7. februāra vēstuli Nr. 1-132/946 „Par pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidei” un sagatavotajiem pieteikumiem valsts budžeta
dotācijas saņemšanai valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, ko plānots realizēt
Rudzātu bibliotēkā (Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā) un
Rožupes bibliotēkā (Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā), ar
mērķi izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru Līvānu
novada Rudzātu pagastā un Rožupes pagastā un iekļauties vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu tīklā, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem vienkopus iegūt
informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, lai
samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts
pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, veicinot institucionālo sadarbību un
nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un
koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā,
kā arī pamatojoties uz pieteikumu atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība un
ģimenes labsajūta”) 2.6. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša pārvaldības vide”) uzdevuma 2.6.1. („Uzlabot un pilnveidot
valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu Līvānu novadā”) pasākumam
2.6.1.1. Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošo ēku funkcionālās maiņas
izvērtēšana un pielāgošana noteiktajam pakalpojumam, un uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 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 Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Veikt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi,
uzturēšanu un publiskā pakalpojuma sistēmas pilnveidošanu Rudzātu bibliotēkā
(Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā) un Rožupes bibliotēkā
(Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā).
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 5147,12 EUR apmērā valsts un
pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un publiskā
pakalpojuma sistēmas pilnveidošanai, tajā skaitā:
2.1. Rudzātu bibliotēkā (Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā) pašvaldības līdzfinansējumu 2246,40 EUR apmērā, no kura 910,00 EUR no
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Rudzātu bibliotēkas 2022.gada budžeta līdzekļiem un 1336,40 EUR no papildus
piešķirtajiem līdzekļiem no Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā;
2.2. Rožupes bibliotēkā (Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā) pašvaldības līdzfinansējumu 2900,72 EUR apmērā, no kura 1035,99 EUR no
Rožupes bibliotēkas 2022.gada budžeta līdzekļiem un 1864,73 EUR no papildus
piešķirtajiem līdzekļiem no Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
3. Iesniegt lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada pašvaldības administrācijas
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
20. Par Līvānu stikla un amatniecības centra maksas pakalpojumiem
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2022.gada 15.marta vēstuli Nr.
1-6/22/5 par ieejas maksas paaugstināšanu Līvānu stikla un amatniecības centra un
stikla pūšanas darbnīcas apskatei sakarā ar uzturēšanas izmaksu pieaugumu un
atvieglojuma noteikšanu 1.grupas invalīdiem un tos pavadošajām personām, uzrādot
apliecību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas
17.punktu, 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, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ieejas maksu Līvānu stikla un amatniecības centrā (neapliekot ar
pievienotās vērtības nodokli):
1.1. Ieejas maksa – pieaugušiem – 4,00 EUR;
1.2. Ieejas maksa – skolēniem, studentiem, pensionāriem, personām ar 2. un 3.
grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) – 2,00 EUR;
1.3. Ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni,
nepilngadīgi, skolas vecuma bērni) – 10,00 EUR;
1.4. Ieejas maksa – stikla pūšanas amata prasmju demonstrēšanas apskatei 1
personai – 4,00 EUR (skatīt pielikumā).
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2. Atļaut 1. grupas invalīdiem un tos pavadošajām personām, uzrādot
apliecību, apmeklēt Līvānu stikla un amatniecības centru un stikla pūšanas darbnīcu
bez maksas noteikšanas.
3.Noteikt, ka lēmuma 1.un 2.punkts stājas spēkā ar 2022. gada 8. aprīli.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu stikla un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 4 lpp.
21. Par Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra 2022. gada 21.marta vēstuli
Nr. 1.6/22/1 par izmaiņām Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas
pakalpojumu cenrādī sakarā ar uzturēšanas un administrēšanas izmaksu pieaugumu,
kā arī ņemot vērā, ka uz doto brīdi vairs netiek sniegti biroja pakalpojumi (kopēšana,
izdrukāšana, skenēšana u.c.), bet ir nepieciešams maksas pakalpojumu cenrādī iekļaut
jaunus pakalpojuma veidus “zāles noma bez aprīkojuma un mēbelēm” uz 1 stundu un
1 dienu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu
Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” III. daļas 10.punktu un IV. daļas 19.1 punktu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
24.03.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidus (skat. pielikumā):
1.1. “10.Kopēšana, A4, melnbalta, viena puse, teksts”,
1.2. “11.Kopēšana, A4, melnbalta, abas puses, teksts”,
1.3. “12.Kopēšana, A4, melnbalta, viena puse, 50% attēls”,
1.4. “13.Kopēšana, A4, melnbalta, abas puses, 50% attēls” ,
1.5. “14.Kopēšana, A4, melnbalta, viena puse, 100% attēls”,
1.6. “15.Kopēšana, A4, melnbalta, abas puses, 100% attēls”,
1.7. “16.Kopēšana, A3, melnbalta, viena puse, teksts”,
1.8. “17.Kopēšana, A3, melnbalta, abas puses, teksts”,
1.9. “18.Kopēšana, A3, melnbalta, viena puse, 50% attēls”,
1.10. “19.Kopēšana, A3, melnbalta, abas puses, 50% attēls”,
1.11. “20.Kopēšana, A3, melnbalta, viena puse, 100% attēls”,
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1.12. “21.Kopēšana, A3, melnbalta, abas puses, 100% attēls”,
1.13. “22.Izdrukas, A4, melnbalta, viena puse, teksts”,
1.14. “23.Izdrukas, A4, melnbalta, abas puses, teksts”,
1.15. “24.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
vienpusēja”,
1.16. “25.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
abpusēja”,
1.17. “26.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
vienpusēja”,
1.18. “27.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
abpusēja”,
1.19. “28.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
vienpusēja”,
1.20. “29.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
abpusēja”,
1.21. “30.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 100% attēls), vienpusēja”,
1.22. “31.Izdrukas, A4 (melnbalta, uz papīra, 100% attēls), abpusēja”,
1.23. “32.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, teksts), vienpusēja”,
1.24. “33.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, teksts), abpusēja”,
1.25. “34.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
vienpusēja”,
1.26. “35.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
abpusēja”,
1.27. “36.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
vienpusēja”,
1.28. “37.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
abpusēja”,
1.29. “38.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
vienpusēja”,
1.30. “39.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
abpusēja”,
1.31. “40.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 100% attēls), vienpusēja”,
1.32. “41.Izdrukas, A3 (melnbalta, uz papīra, 100% attēls), abpusēja”,
1.33. “42.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, teksts), vienpusēja”,
1.34. “43.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, teksts), abpusēja”,
1.35. “44.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
vienpusēja”,
1.36. “45.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
abpusēja”,
1.37. “46.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
vienpusēja”,
1.38. “47.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
abpusēja”,
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1.39. “48.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
vienpusēja”,
1.40. “49.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
abpusēja”,
1.41. “50.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 100% attēls), vienpusēja”,
1.42. “51.Izdrukas, A4 (krāsaina, uz papīra, 100% attēls), abpusēja”,
1.43. “52.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, teksts), vienpusēja”,
1.44. “53.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, teksts), abpusēja”,
1.45. “54.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
vienpusēja”,
1.46. “55.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 25% attēls, 75% teksts),
abpusēja”,
1.47. “56.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
vienpusēja”,
1.48. “57.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 50% attēls, 50% teksts),
abpusēja”,
1.49. “58.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
vienpusēja”,
1.50. “59.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 75% attēls, 25% teksts),
abpusēja”,
1.51. “60.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 100% attēls), vienpusēja”,
1.52. “61.Izdrukas, A3 (krāsaina, uz papīra, 100% attēls), abpusēja”,
1.53. “62.Attēla skenēšana un saglabāšana klienta datu nesējā”,
1.54. “63.Faksa nosūtīšana – 1 lapa, Latvija”,
1.55. “64.Faksa nosūtīšana – 1 lapa, ES”,
1.56. “65.Iesiešana spirālē (1-10 lapas)”,
1.57. “66.Iesiešana spirālē (11-30 lapas)”,
1.58. “67.Iesiešana spirālē (31-50 lapas)”,
1.59. “68.Iesiešana spirālē (51-80 lapas)”,
1.60. “69.Iesiešana spirālē (81-150 lapas)”,
1.61. “70.CV sagatavošana un izdrukāšana, latviešu valodā – 1 lapa”,
1.62. “71.CV sagatavošana un izdrukāšana, angļu/krievu valodā - 1 lapa”.
2. Iekļaut Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu
cenrādī pakalpojuma veidus:
2.1. Zāles noma bez aprīkojuma un mēbelēm – 3,50 EUR un PVN 21% 0,74
EUR par 1stundu,
2.2. Zāles noma bez aprīkojuma un mēbelēm – 19,77 EUR un PVN 21% 4,15
EUR par 1dienu (skat. pielikumā).
3. No 2022.gada 1.aprīļa noteikt Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra
sniegto maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar pielikumu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājas p.i. Aiga Balule.
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Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.
22. Par Rudzātu speciālās pamatskolas maksas pakalpojumiem.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Rudzātu speciālās pamatskolas 2022.gada 22.marta vēstuli Nr.1.12/18
“Par maksas pakalpojumu un izcenojumu apstiprināšanu” par pakalpojumiem naktsmītne vienai personai ar gultas veļu kopmītnē Nr.1, kopmītnē Nr.2 un
rehabilitācijas centrā vienai personai noteikšanu, pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr.9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu speciālās pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādi
saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punkta stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu
novada domes 2017.gada 28.decembra lēmums Nr.20-15 un Līvānu novada domes
2018.gada 28.jūnija lēmums Nr.10-23.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās pamatskolas
direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
23. Par apbūves tiesības uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007
0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
2022.gada 24.februārī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 4-26 “Par
apbūves tiesības izsoli” un apstiprināja izsoles noteikumus apbūves tiesībai uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668
007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2022.gada 18.martā Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu Nr. 1-3.3/22/12(1) “Apbūves tiesības
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
28

Līvānu novadā, izsole”, saskaņā ar kuru apbūves tiesības izsole atzīta par nenotikušu,
jo sludinājumā un izsoles noteikumos norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā
neviens pretendents nebija iesniedzis pieteikumu.
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, uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada domes 2022.gada
24.februāra lēmumumu Nr. 4-26 “Par apbūves tiesības izsoli" un 2022.gada 18.marta
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
lēmumu Nr. 1-3.3/22/12(1), Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
Atzīt 2022. gada 18.marta apbūves tiesības uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001
Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoli par
nenotikušu.
24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2022.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr. 2-12 “Par
zemes vienības nomas tiesību izsoli”. 2022.gada 10.martā ir notikusi zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību
izsole.
Pamatojoties uz Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2022.gada 10.marta lēmumu Nr.1-3.3/22/11(1) “Par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2. punktu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt 2022. gada 10.marta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7682 005 0181, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt zemes vienību 0,83 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7682 005
0181 Sutru pagastā, Līvānu novadā, par nomas maksu 40,00 EUR (četrdesmit euro 00
centi) gadā un PVN par vienu hektāru uz desmit gadiem Sandim Upeniekam,
personas kods 140591-12152, deklarētā dzīvesvieta “Lupstāji”, Lipuški, Sutru
pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikts, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne, par līguma slēgšanu – juriskonsulte Laura
Onckule.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.1.
Ziņo Andris Vaivods
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus
maksājums, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25.panta trešo daļu
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi
ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja
normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas NINO
informāciju, tiek ierosināts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus personām,
kurām piedzenamā nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi
vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie
nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2022.gada 31.martu ir parādi, kas nepārsniedz
15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir objektīvi neatgūstami
un dzēšami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1
daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2022.gada 31.martu ir
37,13 EUR apmērā, sekojošām personām:
1.1. O. M., par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 30-3, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611 900 1462, parāda summu 0,25 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,18 EUR un nokavējuma nauda 0,07 EUR par 2018.gada 1.cet.,
1.2. E. S., par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 12-35, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611 900 0932, parāda summu 14,59 EUR, tai skaitā pamatparāds
10,42 EUR un nokavējuma nauda 4,17 EUR par 2018.gada 4.cet. un 2019.gada 1.cet.,
1.3. V. J., par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 19-4, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 1870, parāda summu 12,14 EUR, tai skaitā
pamatparāds 8,67 EUR un nokavējuma nauda 3,47 EUR par 2018.gada 4.cet. un
2019.gada 1.cet.,
1.4. P. S., par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 4-46, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611 900 1888, parāda summu 5,46 EUR, tai skaitā pamatparāds
3,90 EUR un nokavējuma nauda 1,56 EUR par 2018.gada 2. un 3.cet.,
1.5. A. V., par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 34A-25, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 1919, parāda summu 1,75 EUR, tai skaitā
pamatparāds 1,25 EUR un nokavējuma nauda 0,50 EUR par 2018.gada 4.cet.,
1.6. N. R., par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 42A-15, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 0999, parāda summu 2,45 EUR, tai skaitā
pamatparāds 1,75 EUR un nokavējuma nauda 0,70 EUR par 2018.gada 3. un 4.cet.,
1.7. N. K., par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 37A-27, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 0219, parāda summu 0,45 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,32 EUR un nokavējuma nauda 0,13 EUR par 2018.gada 3.cet.,
1.8. M. B., par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 1607, parāda summu 0,04 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,03 EUR un nokavējuma nauda 0,01 EUR par 2018.gada 2.cet.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu
konstatēts, ka E. G. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 84,23 EUR apmērā par
2013., 2014., 2015., 2016. un 2017. gadu, par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 32,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 005 1812.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
E. G., personas kods (apersonas kods), mirusi 2001.gada 18.maijā.
31

2017.gada 03.augustā Līvānu novada pašvaldība vērsās pie zvērinātas notāres
Guntas Daugavietes ar ierosinājumu par mantojuma atklāšanos izsludināšanu un
mantinieku uzaicināšanu izteikt gribu par mantojuma pieņemšanu. Vienlaicīgi tika
iesniegta kreditora pretenzija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies
par īpašumu Daugavpils ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611
005 1812.
2017.gada 18.septembrī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēts
sludinājums par pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo
mantojuma lietu, sakarā ar 2001.gada 18.maijā mirušās E. G.atstāto mantojumu.
2018.gada 02.janvārī zvērināta notāre Gunta Daugaviete izdeva aktu Nr.18 par
mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par bezmantinieka mantu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr. 364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 4.punktu,
pie zvērināta tiesu izpildītāja tika ievesta izpildu lieta par bezmantinieka mantu.
Zvērināts tiesu izpildītājs rīkoja divas nekustamā īpašuma izsoles. Abas izsoles tika
atzītas par nenotikušām saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas
1.punktu - izsolei nebija autorizēts neviens izsoles dalībnieks.
Pēc katras no nenotikušajām izsolēm zvērināts tiesu izpildītājs pašvaldībai, kā
kreditoram, nosūtīja uzaicinājumu paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās
izsoles sākumcenu. Līvānu novada pašvaldība informēja zvērinātu tiesu izpildītāju, ka
šīs tiesības neizmantos.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr. 364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 8. un 49.
punktu, zvērināts tiesu izpildītājs 2019.gada 28.decembrī ar pieņemšanas-nodošanas
aktu īpašumu nodeva AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā, par ko
2021.gada 26.martā zvērināts tiesu izpildītājs paziņoja Līvānu novada pašvaldībai.
2020.gada 22.aprīlī Latvijas valsts AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
personā zemesgrāmatā nostiprināja savas īpašumtiesības uz īpašumu.
Saskaņā ar Civillikuma 416.panta septīto daļu, ierakstot zemesgrāmatā
īpašuma tiesības valstij uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par bezmantinieka mantu,
vienlaikus tiek dzēstas uz šo īpašumu ierakstītās parādu saistības, apgrūtinājumi un
aizlieguma atzīmes. Šī Civillikuma norma iekļauta likumā ar mērķi nodrošināt to, ka
nekustamais īpašums, kas atzīts par bezmantinieka mantu, pāriet valsts īpašumā brīvs
no parādu saistībām, apgrūtinājumiem un aizlieguma atzīmēm, kas uz šo nekustamo
īpašumu reģistrētas pirms tas tika atzīts par bezmantinieku mantu.
Minētā tiesību norma kopsakarībā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija
noteikumu Nr. 364 „Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku
mantu” mērķi apmierināt kreditoru prasījumus un tiesu praksē paustajām atziņām, ka
kreditoram nepiesakoties atsavināmā nekustamā īpašuma paturēšanai jārēķinās, ka tas
tiks nodots valsts institūcijām brīvs no kreditoru prasījumiem, secināms, ka par
bezmantinieka mantu atzītais nekustamais īpašums Daugavpils ielā 32, Līvānos,
Līvānu novadā, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tika nodots brīvs no
notariālajā aktā norādītās kreditoru pretenzijas.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka E. G. nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 84,23 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma
416. panta septīto daļu, Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta
tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 4.,8. un 49. 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, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst mirušās E. G., personas kods (apersonas kods), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 84,23 EUR par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 32, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 005 1812.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.3.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu
konstatēts, ka J. J. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 53,24 EUR apmērā par
2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. gadu, par ēku (būvju) īpašumu Rīgas ielā
223, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 505 0605.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
J. J., personas kods 021219-12153, miris 2009.gada 23.jūnijā.
2015.gada 19.jūnijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēts sludinājums
par pie zvērinātas notāres Evijas Paļumas lietvedībā esošo mantojuma lietu, sakarā ar
2009.gada 23.jūnijā mirušā J. J. atstāto mantojumu. Pamatojoties uz to Līvānu novada
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pašvaldība 2015.gada 10.septembrī zvērinātai notārei Evijai Paļumai iesniedza
kreditora pretenziju par J. J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 51,25 EUR apmērā
par ēku (būvju) īpašumu Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu novadā.
2015.gada 07.oktobrī zvērināta notāre Evija Paļuma izdeva aktu Nr.7786 par
mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par bezmantinieka mantu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr. 364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 4.punktu,
pie zvērināta tiesu izpildītāja tika ievesta izpildu lieta par bezmantinieka mantu.
Zvērināts tiesu izpildītājs rīkoja divas nekustamā īpašuma izsoles. Abas izsoles tika
atzītas par nenotikušām saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas
1.punktu - izsolei nebija autorizēts neviens izsoles dalībnieks.
Pēc katras no nenotikušajām izsolēm zvērināts tiesu izpildītājs pašvaldībai, kā
kreditoram, nosūtīja uzaicinājumu paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās
izsoles sākumcenu. Līvānu novada pašvaldība informēja zvērinātu tiesu izpildītāju, ka
šīs tiesības neizmantos.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr. 364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 8. un 49.
punktu, zvērināts tiesu izpildītājs 2019.gada 18.decembrī ar pieņemšanas-nodošanas
aktu īpašumu nodeva AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā, par ko
2021.gada 26.martā zvērināts tiesu izpildītājs paziņoja Līvānu novada pašvaldībai.
2020.gada 22.aprīlī Latvijas valsts, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
personā, zemesgrāmatā nostiprināja savas īpašumtiesības uz īpašumu.
Saskaņā ar Civillikuma 416.panta septīto daļu, ierakstot zemesgrāmatā
īpašuma tiesības valstij uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par bezmantinieka mantu,
vienlaikus tiek dzēstas uz šo īpašumu ierakstītās parādu saistības, apgrūtinājumi un
aizlieguma atzīmes. Šī Civillikuma norma iekļauta likumā ar mērķi nodrošināt to, ka
nekustamais īpašums, kas atzīts par bezmantinieka mantu, pāriet valsts īpašumā brīvs
no parādu saistībām, apgrūtinājumiem un aizlieguma atzīmēm, kas uz šo nekustamo
īpašumu reģistrētas pirms tas tika atzīts par bezmantinieku mantu.
Minētā tiesību norma kopsakarībā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija
noteikumu Nr. 364 „Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku
mantu” mērķi apmierināt kreditoru prasījumus un tiesu praksē paustajām atziņām, ka
kreditoram nepiesakoties atsavināmā nekustamā īpašuma paturēšanai jārēķinās, ka tas
tiks nodots valsts institūcijām brīvs no kreditoru prasījumiem, secināms, ka par
bezmantinieka mantu atzītais ēku (būvju) īpašums Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu
novadā, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tika nodots brīvs no notariālajā
aktā norādītās kreditoru pretenzijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka J.J. nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 53,24 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgā pašvaldība.
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Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma
416. panta septīto daļu, Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta
tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 4.,8. un 49. 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, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā J. J., personas kods (apersonas kods), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 53,24 EUR par ēku (būvju) īpašumu Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra numuru 7611 505 0605.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
28. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra noteikumiem Nr.133
“Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas
skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim”
1.pielikumu Līvānu novada pašvaldībai ir piešķirti finanšu līdzekļi 10 990,00 euro
apmērā .
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt finansējuma sadali Līvānu novada izglītības iestādēm
programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz
2022.gada 31.decembrim proporcionāli izglītojamo skaitam 2021.gada 1.septembrī
saskaņā ar pielikumu.
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2. Noteikt, ka piešķirtais finansējums tiek izmantots, lai segtu tādu
programmas pasākumu izmaksas, kuri dod iespēju izglītojamiem iepazīt Latvijas
mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā,
dizainā, materiālajā un nemateriālajā mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā) un ir
saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada izglītības iestāžu
vadītāji un projekta koordinatore – Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktore Zane
Praņevska.
Pielikumā:

Valsts budžeta finansējuma sadale programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim uz
1 lpp.
29. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli.

Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts G. Ļ., deklarētā adrese: (adrese), 2022.
gada 24. janvāra iesniegums par zemes vienības 0,9253 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0169 nodošanu nomā.
Zemes vienība 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020. gada 30.
decembra sēdes lēmumu Nr. 3-15 „Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu
par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Zemes vienība ir neapbūvēta, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19.
jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 32. un 40. punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 19.
decembra lēmumu Nr. 16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrāža apstiprināšanu” un 2022.gada 22.marta Līvānu novada domes
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.13.3/22/13(1), Finanšu komitejas 2022. gada 24. marta ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
36

1. Iznomāt zemes vienību 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0169 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169 Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Nomas objekta nomas tiesību izsoli organizē un nodrošina Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169 Jersikas
pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoles noteikumi uz 14 lpp.

30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā atkārtotu izsoli.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2020. gada 25. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 12-20 „Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai”, ar kuru zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7666 011 0079 Rožupes pagastā, Līvānu novadā tika nodota
atsavināšanai.
Līvānu novada pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7666 011
0079 reģistrēts Daugavpils tiesas Rožupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000619533, un sastāv no zemes vienības 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 011 0079.
SIA “Latio” 2021. gada 23. novembra vērtējumā Nr. V/21 – 4621 nekustamā
īpašuma Līvānu novadā, Rožupes pagastā, „Dzilnes” aprēķinātā tirgus vērtība ir EUR
4 000 (četri tūkstoši euro).
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas 2021. gada 9. decembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1-3.3/21/19(1), ar kuru
noteica nekustamā īpašuma „Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā nosacīto cenu
5075,00 EUR (pieci tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
Atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 31. decembra lēmumam “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes” Rožupes pagastā, Līvānu novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 2022. gada 9.
februārī notika izsole.
Ar Līvānu novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-20 2022.gada
9.februāra pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu.
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
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personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otro
punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu Nr.12-20
„Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai”, Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 7. decembra ierosinājumu,
SIA “Latio” 2021. gada 23. novembra vērtējumu Nr. V/21 – 4621, 2022.gada
22.marta Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas lēmumu Nr.1-3.3/22/13(2), Finanšu komitejas 2022. gada 24. marta
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot atkārtotu (otro) pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666 011 0079, kas sastāv no vienas
zemes vienības 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējums 7666 011 0079, mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
sākumcenu – 5075,00 EUR (pieci tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
izsoles noteikumus (pielikumā).
4. 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 “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads
izsoles noteikumi uz 3 lpp.
31. Par zemes vienības daļas nodošanu nomā.

Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija ierosina
nodot nomā lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu 1,35 ha platībā no
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682 003 0287, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0287, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 5-21 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada
Sutru pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu,
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Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktu, ņemot vērā Līvānu novada
domes 2019. gada 19. decembra lēmumu Nr. 16-26 “Par lauksaimniecības zemes
nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”, 2022.gada 22.marta Līvānu
novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu
Nr.1-3.3/22/13(3), Finanšu komitejas 2022. gada 24. marta ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0287 daļu 1,35 ha platībā, kas atrodas
Sutru pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienības daļu
ievietot Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un
izvietot redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā desmit dienas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē, iesniegumu iesniedzot viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) informācija par nomas objektu uz 1 lapas,
2) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lapas.
32. Par atbrīvošanu no dividenžu maksāšanas.

Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gatim Pastaram, Kasparam Stikānam,
Jānim Magdaļenokam
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Izskatot Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā ielā 44, Līvānos, LV5316, 2022.gada 22.marta vēstuli Nr. 1-6/47 ar lūgumu atbrīvot sabiedrību no
dividenžu maksāšanas par Līvānu novada pašvaldības kapitāla izmantošanu
2021.gadā, tika konstatēts
1) Kapitālsabiedrības 2021.pārskata gadā gūtā peļņa sastāda 101994 EUR,
2) saskaņā ar 2015.gada 26.novembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 1821 “Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu” aprēķinātais
dividendēs izmaksājamās 10 % peļņas daļas apmērs no sabiedrības tīrās peļņas par
2021. gadu sastādītu 10199,40 EUR;
3) šie līdzekļi nepieciešami kapitālsabiedrības infrastruktūras uzlabošanai –
sociālās nodaļās telpu remontam, saimniecības ēkas vienkāršotai atjaunošanai, kā arī
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Veselības ministrijas normatīvajos regulējumos par darbības nepārtrauktības
veicināšanu paredzēto krājumu izveidei vismaz trīs mēnešu patēriņam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieces Aijas Usānes ierosinājumu, pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2019.gada 27.decembra noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 9.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 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, Kaspars
Stikāns, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis
Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā ielā 44,
Līvānos, LV-5316, no dividenžu maksāšanas par 2021.gadu, līdzekļus novirzot
kapitālsabiedrības
infrastruktūras uzlabošanai un darbības nepārtrauktības
veicināšanai paredzēto krājumu izveidei.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
Sēde slēgta plkst. 11:34
Protokols parakstīts 2022. gada 5. aprīlī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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