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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 26. maijs

Nr. 9

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00
Sēdi vada:
1) Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
2) Ginta Kraukle, domes priekšsēdētāja vietniece
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Gatis Pastars
3. Ginta Kraukle
4. Ināra Kalvāne
5. Ivans Matrosovs
6. Jānis Klaužs
7. Jānis Magdaļenoks, piedalās domes sēdē līdz 7. darba kārtības jautājuma
izskatīšanai
8. Kaspars Stikāns
9. Maija Spūle
10. Mārīte Vilcāne
11. Pēteris Romanovskis
12. Sanita Pinupe
13. Valdis Labinskis
14. Andris Vaivods, piedalās domes sēdē līdz 20. darba kārtības jautājuma
izskatīšanai
Nepiedalās deputāte Dace Jankovska, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1) Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs
2) Helēna Jablonska, Finanšu nodaļas vadītāja
3) Irēna Stašulāne, Sociālā dienesta vadītāja p.i.,
4) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece
5) Antra Vilcāne, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības nodaļas vadītāja
6) Kristīne Birzāka, sabiedrisko attiecību speciāliste
7) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja

8) Laura Onckule, juriskonsulte
9) Gatis Pelēķis, vecākais juriskonsults
10) Evita Uzuliņa, būvinženiere
11) Gatis Lāčkājs, Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktores vietnieks
12) Ilze Griezāne, Līvānu Stikla un amatniecības centra vadītāja
13) Gunārs Luriņš, J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas direktors
1. Par darba kārtību.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 37. jautājumu “Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Teritorijas pie
Jaunsilavas pamatskolas labiekārtojuma atjaunošana” īstenošanai”.
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 37. jautājumu “Par papildus līdzekļu
piešķiršanu projekta “Teritorijas pie Jaunsilavas pamatskolas labiekārtojuma
atjaunošana” īstenošanai”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā deputātu
balsojumu par 37. domes sēdes darba kārtības jautājuma “Par papildus līdzekļu
piešķiršanu projekta “Teritorijas pie Jaunsilavas pamatskolas labiekārtojuma
atjaunošana” īstenošanai” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt šādu 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 zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
4. Par nekustamā īpašuma paturēšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
5. Par Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas nolikumu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
6. Par Līvānu novada domes noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas process Līvānu novada pašvaldībā”
apstiprināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
7. Par Līvānu novada domes noteikumu “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi
sakņu dārzu vajadzībām” apstiprināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
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8. Par komisijas locekļa ievēlēšanu Kultūras komisijā. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Par saistošajiem noteikumiem "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Līvānu novadā". Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Par dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
14. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
15. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
16. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
17. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
18. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
19. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
20. Dzīvokļu jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
21. Par līdzdalību SIA “Līvānu slimnīca”. Ziņo Ginta Kraukle.
22. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā. Ziņo Ginta Kraukle.
23. Par grozījumiem 2022.gada 4.februāra Līvānu novada domes lēmumā Nr.3-7
“Par telpu nomu”. Ziņo Ginta Kraukle.
24. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu Nr.1. Ziņo Ginta Kraukle.
25. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu Nr.2. Ziņo Ginta Kraukle.
26. Par nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads atkārtotās
(otrās) izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
27. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
28. Par zemes vienības atkārtotu nomas tiesību izsoli. Ziņo Ginta Kraukle.
29. Par dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnēs. Ziņo
Ginta Kraukle.
30. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam 4.daļā “Investīciju plāns 2021 - 2023”. Ziņo Ginta
Kraukle.
31. Par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” maksas pakalpojumiem. Ziņo Ginta
Kraukle.
32. Par izmaiņām Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” amatu vienību sarakstā. Ziņo
Ginta Kraukle.
33. Par aizņēmumu no Valsts kases Nr.1. Ziņo Ginta Kraukle.
34. Par aizņēmumu no Valsts kases Nr.2. Ziņo Ginta Kraukle.
35. Par izmaiņām Līvānu stikla un amatniecības centra amatu vienību sarakstā.
Ziņo Ginta Kraukle.
36. Par grozījumu 2022. gada 28. aprīļa domes sēdes lēmumā Nr.7-14 “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”. Ziņo Ginta Kraukle.
37. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Teritorijas pie Jaunsilavas
pamatskolas labiekārtojuma atjaunošana” īstenošanai. Ziņo Ginta Kraukle.
3

2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un
izpilddirektora vietnieka informācija.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātiem Valdim
Labinskim, Jānim Magdaļenokam, Maijai Spūlei, Kasparam Stikānam
Paskaidro pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers
28. aprīlī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
30. aprīlī notika Lielā talka, kurā piedalījās arī pašvaldības un pašvaldības iestāžu
darbinieki.
27. – 29. aprīlī Rēzekne norisinājās Latgales kongress, kurā kā delegāti piedalījās arī
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
28. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
kongresa darba sesijā “Pašvaldība, administratīvi teritoriālā reforma un Latgale kā
teritoriālā vienība Latvijā”, kā arī debatēs darba sesijā “Stratēģiski svarīgas prioritātes
uzņēmējdarbības attīstība”.
29. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
kongresa noslēguma plenārsēde – rezolūcijas pieņemšanā.
1. maijā notika Sporta svētki Rožupē.
2. maijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Zemessardzes pārstāvjiem, lai
pārrunātu organizatoriskos jautājumus Zemessardzes izaicinājumam – sacensībām
“Kājnieki 2022”, kas norisinājās 7. maijā.
3. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo
attīstības centru apvienības biedru kopsapulcē, Rīgā.
3. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona padomes sēdē Latgales birojā, Rīgā.
3. maijā Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atklāja Mazās olimpiskās spēles pirmsskolas
vecuma bērniem no visa novada.
4. maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai Līvānu novada
domes vadība piedalījās svētku pasākumā Līvānu novada Kultūras centrā. Tika
pasniegti Līvānu novada domes atzinības raksti.
5. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
iestāžu vadītāju sanāksmē kultūras, bibliotēku u.c. iestāžu vadītājiem.
5. maijā Līvānu novada Kultūras centrā notika lekcija par valsts drošības
jautājumiem. Lekciju vadīja Zemessardzes 35. kājinieku balatjona komandieris Jānis
Svilpe. Lekciju noklausījās pašvaldības iestāžu vadītāji.
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5. maijā notika kandidātu izvērtēšana sabiedrisko attiecību speciālista vakancei.
9. maijā notika kandidātu izvērtēšana bāriņtiesas locekļa vakancei.
9. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora p.i. Aija Usāne tikās ar Rudzātu
vidusskolas direktori Valentīnu Vaivodi.
10. maijā notika ārkārtas Līvānu novada domes sēde.
11. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
biedrības “Baltā māja” vadību un pārrunāja 14. maija “Ukraiņu pēcpusdienas”
organizatoriskos jautājumus. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 Ukrainas
civiliedzīvotāju, kuri šobrīd izmitināti Līvānu novadā.
11. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar uzņēmēju Uldi
Blazeviču, lai pārrunātu Mežrozīte HES turpmāko darbību.
11. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora p.i. Aija Usāne tikās ar Līvānu novada
kultūras centra direktori Antru Skuteli.
12. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora p.i. Aija Usāne tikās Līvānu stikla un
amatniecības centra vadītāju Ilzi Griezāni.
12. maijā notika kandidātu izvērtēšana plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
vakancei.
12. maijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas treneriem un vadību, lai pārrunātu sporta nometņu organizatoriskos jautājumus.
13. maijā notika pašvaldības vadības tikšanās ar Līvānu 2.vidusskolas direktori
Klavdiju Daukšti, lai pārrunātu skolas turpmākos attīstības jautājumus.
16. maijā notika Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde. Sēdi vadīja izpilddirektora p.i.
Aija Usāne.
17. maijā notika novada domes vadības tikšanās ar Līvānu novada kapitālsabiedrību
vadītājiem.
17. maijā notika Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda un
būvuzņēmēju pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu jautājumus par uzsākto būvniecības
projektu realizāciju.
18. maijā platformā Zoom Ekonomikas ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības
pārstāvji informēja par Biznesa inkubatora attīstības iespējām. Līvānu novadu
pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
18. maijā notika Līvānu novada domes vadības un atbildīgo speciālistu tikšanās ar
sociālās aprūpes centra “Rožlejas” vadību.
18. maijā Līvānu novada domes vadība un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
nodaļas speciālisti tikās ar SIA Light Guide Optics International vadību un
darbiniekiem, lai runātu par pašvaldības iespējām jaunos speciālistus nodrošināt ar
dzīvojamo platību, kā arī tika pārrunāts jautājums par privātmāju apbūves iespējām
novadā.
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19. maijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
20. maijā notika novada domes vadības tikšanās ar Līvānu Stikla un amatniecības
centra vadītāju Ilzi Griezāni.
20. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības
“Preiļu rajona partnerība” gadskārtējā biedru kopsapulcē, kas notika Preiļu novadā
Dzeņu mājās. Kopsapulcē tika apspriesti Lauku atbalsta dienesta koordinētie
LEADER projekti.
21. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora p.i. Aija Usāne pārstāvēja pašvaldību
profesionālās ievirzes Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu izlaidumā.
23. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Daugavpils
tiesas tiesā administratīvā jautājuma izskatīšanā kā atbildētājs. Tiesas spriedums būs
zināms 31. maijā.
23. maijā notika kandidātu izvērtēšana būvniecības un infrastruktūras vadītāja
vakancei.
24. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Rudzātu
pagasta zemnieku saimniecības – uzņēmuma SIA „Rudzāts” vadību.
24. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Latvijas Pasts
pārstāvjiem, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un iezīmētu turpmāk sniedzamos
Latvijas Pasta pakalpojumus Līvānu novadā.
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo
informāciju par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2008, kas atrodas
Daugavas ielā 18, Līvānos, Līvānu novadā, 2560 m2 platībā, konstatēts, ka par
minētās zemes vienības 5,5/50 domājamajām daļām par zemes lietotāju (tiesisko
valdītāju) bija reģistrēta V. K., kurai piederēja 5,5/50 domājamās daļas ēku un būvju
īpašuma Daugavas ielā 18, Līvānos, Līvānu novadā, kas bija iegūtas īpašumā saskaņā
ar 1958.gada 8.oktobra Līvānu Tautas tiesas spriedumu.
Saskaņā ar Līvānu novada domes Zemes komisijas 2000.gada 11.februāra
lēmumu Nr. 5-1 “Par zemes piešķiršanu īpašumā par maksu Līvānu pilsētā Daugavas
ielā 18”, ar kuru nodotas kopīpašumā par maksu 44,5/50 domājamās daļas no zemes
gabala 2560 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2008, Daugavas ielā 18,
Līvānos, A. L., H. K. un V. K., tai skaitā A. L. 17/50 domājamās daļas, H. K. 22/50
domājamās daļas un V. K. 5,5/50 domājamās daļas. Bijusī zemes lietotāja V. K.
zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un
zemes banka” par zemes 5,5/50 domājamo daļu izpirkšanu, kā ar līgumu par zemes
nomu nav noslēgusi. V. K. mirusi 2010. gada 6.augustā.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā
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noteiktajam, personai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz
2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts
akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka” un tā iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt V. K. zemes lietošanas tiesības uz 5,5/50 domājamām daļām no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2008, kas atrodas Daugavas ielā 18,
Līvānos, Līvānu novadā, 2560 m2 platībā.
2. Atzīt, ka 5,5/50 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 2008, kas atrodas Daugavas ielā 18, Līvānos, Līvānu novadā,
2560 m2 platībā, par kuru dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem,
kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeigušās
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, noslēdzams zemes nomas
līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 2 lpp.
4. Par nekustamā īpašuma paturēšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, deputātam Kasparam
Stikānam
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16
zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas (turpmāk – ZTI) 2022. gada 13. maija
paziņojums Nr. 03939/016/2022-NOS izpildu lietā Nr. 01333/016/2021 “Paziņojums
par nekustamā īpašuma izsoles pasludināšanu par nenotikušu” (reģistrēta 13.05.2022.
ar Nr. LNP/2.1.6/22/1301), kurā informē, ka Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16
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ZTI Anitas Kalniņas rīkotā divu savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā
3, Līvānos, Līvānu novadā, zemes – kadastra numurs 7611 003 1811, piecu stāvu
dzīvojamās ēkas – kadastra numurs 76115031807, pirmā izsole (izsoles sākuma
datums 07.04.2022, noslēguma datums 09.05.2022) tika atzīta par nenotikušu saskaņā
ar Civilprocesa likuma 614. panta pirmās daļas 2. punktu, jo neviens no dalībniekiem,
kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 615.
panta pirmo daļu, ja izsole atzīta par nenotikušu, katram kreditoram ir tiesības divu
nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, paziņot tiesu
izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par nenotikušās izsoles
sākumcenu 19 600,00 EUR.
2022.gada 08.aprīlī ZTI Anitai Kalniņai izpildei iesniegts Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada 21.marta izpildrīkojums Nr. LNP/2-1.24/22/4 “Par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” par nekustamā īpašuma nodokļa
parādu īpšumam Lāčplēša ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā.
Parādsaistības pret Līvānu novada pašvaldību – nekustamā īpašuma nodokļa
parāds uz 2022.gada 26.maiju par zemi – 448,52 EUR, par būvi – 3288,11 EUR.
Civilprocesa likuma 615. panta pirmā daļa nosaka, ka, ja izsole atzīta par
nenotikušu šā likuma 614. panta pirmās daļas 1.punktā vai 2. punktā paredzētā
iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un
kopīpašniekiem, kā arī apbūves tiesīgajiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo
īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un
kopīpašniekam, kā arī apbūves tiesīgajam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu
izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā
īpašuma paturēšanu sev.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 17.maija sēdē, izvērtējot piedāvājumu, ir secinājusi, ka papildāt
pašvaldības dzīvojamo fondu, pārņemot minēto nekustamo īpašumu, nav
nepieciešams.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
un ņemot vērā Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija 2022. gada 17. maija sēdes lēmumu Nr. 1.3.17/22/18(4),
2022.gada 19.maija tautsaimniecības komitejas priekšlikumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atteikties no tiesībām paturēt nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra numuriem 7611 503 1807 un 7611 003 1811 par
nenotikušās izsoles sākumcenu 19 600,00 EUR.
2. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt zvērinātu tiesu izpildītāju Anitu
Kalniņu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
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5. Par Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas nolikumu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu
un 61. panta trešo daļu un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 2022. gada 19.
maija ierosinājumu Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2012. gada 27. decembra Līvānu novada domes
lēmumu Nr. 22-4 ”Par Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas nolikumu” .
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs Gatis
Pastars.
Pielikums:

Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas nolikums uz 4 lpp.

6. Par Līvānu novada domes noteikumu “Kārtība, kādā notiek pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas process Līvānu novada pašvaldībā”
apstiprināšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija ir ierosinājusi izdot noteikumus par kārtību, kādā tiek atsavināti pašvaldības
īpašumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
41. panta pirmās daļās 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās
daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4. punktu, MK 2011. gada 1. februāra
noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" normatīvo
regulējumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr.1 “Kārtība, kādā notiek
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process Līvānu novada pašvaldībā”.
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2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikums:

Līvānu novada domes noteikumi “Kārtība, kādā notiek pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas process Līvānu novada pašvaldībā”
uz 3 lpp.

7. Par Līvānu novada domes noteikumu “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības
zemi sakņu dārzu vajadzībām” apstiprināšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, priekšsēdētāja vietniecei
Gintai Krauklei, deputātiem Valdim Labinskim, Kasparam Stikānam
Paskaidro Nekustamo īpasūmu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldības nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļa ir
izstrādājusi un iesniegusi izskatīšanai Līvānu novada domes noteikumus “Kārtība,
kādā iznomā pašvaldības zemi sakņu dārzu vajadzībām”, kas nosaka kārtību, kādā
fiziskajām personām iznomā pašvaldības īpašumā esošo zemi sakņu dārzu
izveidošanai Līvānu novadā, zemes lietošanas un uzturēšanas noteikumus un zemes
nomas līguma slēgšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās
daļas 4. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr.2 “Kārtība, kādā iznomā
pašvaldības zemi sakņu dārzu vajadzībām”.
2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
3. Lēmuma 1. punktā apstiprināto noteikumus publicēt Līvānu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā un interneta vietnē www.livani.lv.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības administrācijas
nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:

Līvānu novada domes noteikumi “Kārtība, kādā iznomā
pašvaldības zemi sakņu dārzu vajadzībām” uz 6 lpp.

Domes sēdi atstāj deputāts Jānis Magdaļenoks
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8. Par komisijas locekļa ievēlēšanu Kultūras komisijā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Sanitai Pinupei, Valdim Labinskim
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Aijas Skarbinieces 20.04.2022.
iesniegums (reģ. Nr. LNP/2.1.9.2/22/547) par iekļaušanu Kultūras komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.panta pirmo daļu, Līvānu novada domes 2021.gada 16. decembra saistošo
noteikumu Nr.20 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 9.punktu un, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe),
"Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Līvānu novada domes Kultūras komisijas sastāvā Līvānu bērnu un
jauniešu centra izglītības metodiķi Aiju Skarbinieci.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Kultūras
komisijas priekšsēdētāja Sanita Pinupe.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt atšķrīgo viedokli par
balsojumu: “Neiebilstu pret pašu kandidāti, nevaru arī pret viņu iebilst, jo personīgi
nepazīstu. Netika arī dota iespēja ar viņu domes sēdē iepazīties. Uzskatu to par
nepieņemamu praksi, kad man kā deputātam jābalso par cilvēkiem, ar kuriem netieku
iepazīstināts”.
9. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības
pārvaldes priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un
sacensībās 2021./2022.mācību gadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
pielikumu Nr.1 “Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums”,saskaņā ar sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu , Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
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Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
un deputātei Mārītei Vilcānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra noteikumiem Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošana” saskaņā ar pievienotajiem sarakstiem.
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Uzskaites nodaļas vadītāja – galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
Pielikumā:
1. Līvānu novada izglītojamo mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju saraksts
Līvānu novada domes naudas balvai 2021./2022.mācību gadā (4 lapas).
2. Līvānu novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu konkursu, sacensību
uzvarētāju saraksts Līvānu novada domes naudas balvai 2021./2022.mācību gadā (4
lapas).
3. Līvānu novada izglītības iestāžu dalībnieku skolu sportā saraksts Līvānu novada
domes naudas balvai 2021./2022.mācību gadā (3 lapas).
4. Līvānu novada pedagogu, kuru izglītojamie/audzēkņi ir 2021./2022.mācību gadā
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji, saraksts Līvānu novada
domes naudas balvai 2021./2022.mācību gadā (5 lapas).
10. Par saistošajiem noteikumiem "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Līvānu novadā".
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Jānim Klaužam
Izskatot saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 5. pantu, 6.panta otro daļu,
7.panta sesto daļu, 12. panta trešo daļu, 14. panta astoto daļu, 15. pantu, 17. pantu,
21.¹ panta otro daļu, 21.² panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, un ņemot vērā Līvānu
novada dzīvokļu komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novadā” /skat. pielikumā/.
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2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un iedzīvotāju informācijai
Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un
pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja Inta Raubiška.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i., Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 10 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

11. Par dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Gatim Pastaram
Izskatot Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu par Līvānu novada
domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma projektu jaunā redakcijā un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu
un 61. panta trešo daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu
jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku ar Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta sēdes lēmumu Nr. 16-4.apstiprinātais Līvānu novada
domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums,
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir izpilddirektora p.i., Dzīvokļu
jautājumu komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne.
Pielikumā: Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums uz 4 lpp.
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12. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot E. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 13. maija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir pensionāre, kuras
aprūpē ir nepilngadīgs bērns, viņa ir Ukrainas bēgle un 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, tajā deklarēt savu un ģimenes locekļu 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 20. aprīļa Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2022.gada 16.maija lēmumu Nr. 5-1(1), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt E. B., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Saules ielā 12-42, īres tiesības uz laiku līdz
2022.gada 1.decembrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2. E. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Saules ielā 1242, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. E. B. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un mazdēla Jana
Baltmana dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Saules ielā 12-42, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt E. B. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
nodrošināmo uzskaitē kārtas Nr.18.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
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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.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2022.gada 13. maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir vientuļa
persona ar invaliditāti, un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
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” 4.2., 7.6.2.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 16.maija lēmumu Nr.5-1(2), Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.05.2022. ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. B., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 10A-21, īres tiesības uz laiku
līdz 2022.gada 1.decembrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2. A. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 10A21, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. A. B. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Rīgas ielā 10A-21, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt A. B. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” personu ar invaliditāti uzskaitē ar kārtas Nr.4.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
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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. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 22. aprīļa
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 2022.gada 16.maija
lēmumu Nr. 5-1(3), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam divistabu dzīvoklim Rīgas ielā 30-56, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt K. K., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-56, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.decembrim ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. K. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-56,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. K. K. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Rīgas ielā 30-56, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt Kristapu Kļaviņu no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr. 26.
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6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022.gada
29. aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības
iestādes Līvānu novada administrācijas 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 2022.gada 16.maija
lēmumu Nr. 5-1(4), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam trīsistabu dzīvoklim Rīgas ielā 30-45, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt K. V., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota trīsistabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-45, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.decembrim ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. K. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par trīsistabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-45,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. K. V. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un bērnu – dēla R.
D., dēla R. D. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 30-45, Līvānos, Līvānu novadā.
17

5. Izslēgt K. V. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr. 24.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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.
16. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2022. gada 13. maija 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 2022.gada 16.maija lēmuma Nr.5-1(5), Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada domee
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt I. Z., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese Rīgas
iela 4A-27, Līvāni, Līvānu novads, labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 41-53,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.decembrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. I. Z. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 41-53,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. I. Z. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un meitas K.Z.
dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 41-53, Līvānos, Līvānu novadā.
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4. Izslēgt I. Z. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
nodrošināmo uzskaitē ar kārtas Nr.16.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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. Dzīvokļu jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot D. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2022. gada 29. aprīļa 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 2022.gada 16.maija lēmumu Nr.5-1(6), Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt D. K., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 35-29, īres tiesības uz laiku līdz
2022.gada 1.decembrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2. D. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 35-29,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
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3. D. K. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un bērnu meitas
V. K. un meitas S. M. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 35-29, Līvānos, Līvānu
novadā.
4. Izslēgt D. K. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
nodrošināmo uzskaitē ar kārtas Nr.17.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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.
18. Dzīvokļu jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Aleksandra Belousa, deklarētā dzīvesvieta Rīgas iela 57A-52, Līvāni,
Līvānu novads, 2022. gada 12. maija 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 2022.gada 16.maija
lēmumu Nr. 5-1(7), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam divistabu dzīvoklim Lāčplēša ielā 11-22, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt A. B., ģimenes sastāvs 1 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-22, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.decembrim ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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3. A. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 1122, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. A. B. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Lāčplēša ielā 11-22, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt A. B. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr. 22.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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.
19. Dzīvokļu jautājums Nr.8.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. A., pēdējā deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2022. gada 8. aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka personai ir pēc soda
izciešanas no ieslodzījumu vietas atbrīvotas personas statuss, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 5. daļu, 15.pantu,
Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 2., 3., 11.punktu, ņemot vērā
Dzīvokļu jautājumu 2022.gada 16.maija komisijas lēmumu Nr. 5-1(8), Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut A. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.2 “Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšana” ar
kārtas Nr.12.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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.
20. Dzīvokļu jautājums Nr.9.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 28. aprīļa iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības izglītības
iestādes Rudzātu vidusskola 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 Rudzātu pagasta valdes 2022.gada 11.maija ieteikuma
vēstuli, Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 16.maija lēmumu Nr. 5-1(9),
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2022.gada 19.maija
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 6 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.32.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora p.i. 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.
Domes sēdi atstāj domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
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21. Par līdzdalību SIA “Līvānu slimnīca”.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Maijai Spūlei, Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Līvānu novada pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļu Līvānu novada domes
pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SLIMNĪCA”, reģ.nr.
40003231451 (turpmāk – SIA). SIA reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 01.12.1994. un no
nodibināšanas brīža sniedz iedzīvotājiem ambulatoros un stacionāros veselības
aprūpes pakalpojumus, kā arī sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus Līvānu
novadā.
Līvānu novada pašvaldība ir veikusi savas līdzdalības pārvērtēšanu SIA
atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
(turpmāk – Likums) 7.panta pirmajai daļai, kurā noteikts, ka publiskai personai ir
pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību likuma 4.panta nosacījumiem.
Atbilstoši Likuma 7.panta otrajai daļai, lēmumu par publiskas personas
līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem attiecīgās publiskās personas
augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Likuma 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka publiska persona drīkst iegūt un
saglabāt līdzdalību kapitālsabiedrībā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
(turpmāk – VPIL) 88.pantam.
VPIL 88.panta pirmajā daļā noteikts, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi,
publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai
iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:
1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt
sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas
kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir
stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts
drošībai;
3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības
administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.
Atbilstoši VPIL 88.panta septītajai daļai, kurā ir noteikts, ka publiska persona,
kas dibinājusi kapitālsabiedrību vai ieguvusi līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā,
pārvērtē līdzdalību tajā saskaņā ar šo pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.
Savukārt VPIL 88.panta otrajā daļā ir noteikts, ka publiska persona pirms
kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas esošā kapitālsabiedrībā veic
paredzētās rīcības izvērtējumu, ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka
citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt šā panta pirmajā daļā noteiktos mērķus.
Veicot izvērtējumu, publiska persona konsultējas ar kompetentajām institūcijām
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konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām biedrībām vai
nodibinājumiem, kā arī ievēro komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošu
normatīvo aktu prasības.
Pašvaldība ir konsultējusies ar komersantus pārstāvošām biedrībām un ir
saņēmusi biedrības ,,Latvijas slimnīcu biedrība”, biedrības “Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera” un Konkurences padomes viedokļus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta
pirmo un otro daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līdzdalības izvērtējumu Līvānu novada domes pašvaldības
sabiedrībā ar ierobežotu atbildība “LĪVĀNU SLIMNĪCA”, reģ.nr. 40003231451,
saskaņā ar lēmuma pielikumu.
2. Noteikt Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu
atbildība “LĪVĀNU SLIMNĪCA”, reģ.nr. 40003231451, šādus vispārējos stratēģiskos
mērķus:
2.1. nodrošināt Līvānu novadā kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus;
2.2. nodrošināt Līvānu novadā kvalitatīvus ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
3. Saglabāt līdzdalību Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrībā ar
ierobežotu atbildība “LĪVĀNU SLIMNĪCA”, reģ.nr. 40003231451.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram.
Pielikumā: izvērtējums uz 15 lpp.
22. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā.
Ziņo Ginta Kraukle
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2022.gada
13.maija iesniegumu Nr.1.18/9 par mācību maksas noteikšanu sagatavošanas grupas
audzēkņiem, kuri 2022./2023.mācību gadā vēlas uzsākt mācības profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības programmās 1.klasē un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 43.1. punktu, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
1.pielikuma 4.tabulu “Pārējo pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes” un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
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Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību maksu 20,00 euro apmērā Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupas audzēknim par pilnu apmācības
posmu, apgūstot mūzikas instrumenta spēles un mūzikas mācības priekšmetu
pamatus.
2. Noteikt, ka sagatavošanas grupas audzēkņu mācību maksa tiek novirzīta
sagatavošanas grupas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
23. Par grozījumiem 2022.gada 4.februāra Līvānu novada domes lēmumā
Nr.3-7 “Par telpu nomu”
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz 2022.gada 31.marta Līvānu novada domes lēmumu Nr.6-21
“Par Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumiem”, ar kuru tika
veikti grozījumi Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu
cenrādī, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas izmantošanas noteikumi”
7., 12., 18., 31.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs,
Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2022.gada 4.februāra Līvānu novada domes lēmumā
Nr.3-7 “Par telpu nomu” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: “Iznomāt Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram, reģ.nr.90009225180, juridiskā
adrese Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1046, pastāvīgai lietošanai telpas ar litera Nr.
012-7 (45,1 m2 platībā, 104.kab.) un Nr.012-36 (11,6 m2 platībā, 213.kab), kas
atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkā Domes ielā 3, Līvānos, uz 1 gadu,
piemērojot telpas nomas maksai 50% atvieglojumu no Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centra apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī pirmajā gadā, tas ir 0,57
EUR/m2 mēnesī un atbilstošas likmes PVN.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājas p.i. Aiga Balule, par nomas līguma slēgšanu – juriskonsulte Laura
Onckule.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanas dienas.
24. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu Nr.1.
Ziņo Ginta Kraukle
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts 2021.gada 14.decembra Rudzātu pagasta
valdes lēmums Nr.4 par ieteikumu atsavināt publiskā izsolē Rudzātu pagasta
komunālās saimniecības pārziņā esošo traktortehniku bez tehniskās apskates –
autogreideri AA-99A, valsts reģistrācijas Nr. T3494LR, rūpnīcas Nr. 8948, 1978.
izlaiduma gads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.
punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē.
Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Autogreidera pirmā reģistrācija – 2007. gada 14. februāris ar uzskaites
(iegādes) vērtību 3770,61 EUR, pēc grāmatvedības datiem uz 2022. gadu atlikusī
bilances vērtība ir 0,00 EUR.
Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Nikolaja Šuksta
(sertifikāts AA-030, derīgs līdz 19.06.2023.) autogreidera 30.03.2022. vērtības
noteikšanas aktu – 1978. izlaiduma gada autogreidera AA-99A, valsts reģistrācijas
Nr. T3494LR, rūpnīcas Nr. 8948, vērtība ir 3000,00 EUR ar PVN.
Izvērtējot kustamās mantas nolietojumu un tā vispārējo tehnisko stāvokli, lai
nodrošinātu racionālu un lietderīgu kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav
nepieciešama pašvaldības funkciju un Rudzātu pagasta pārvaldes funkciju
nodrošināšanai, lietderīgi ir kustamo mantu atsavināt. Manta nav nepieciešama
pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. un 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 3. panta pirmās daļa 1. punktu, otro
daļu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto, piekto,
sesto daļu, 9. panta trešo daļu, ņemot vērā Rudzātu pagasta valdes 2021. gada 14.
decembra lēmumu Nr. 4 un Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 17.maija lēmumu Nr. 1.3.17/22/18(7),
Finanšu komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt kustamo mantu – autogreideri AA-99A, valsts reģistrācijas
Nr. T3494LR, pārdodot izsolē.
2. Apstiprināt autogreidera AA-99A, valsts reģistrācijas Nr. T3494LR
nosacīto cenu 3048,40 EUR (trīs tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 40 centi) bez PVN
26

(papildus nosolītai cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis 21% normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā).
3. Apstiprināt kustamās mantas – autogreidera AA-99A, valsts reģistrācijas
Nr. T3494LR, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt izsoli.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 3 lpp.
25. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu Nr.2.
Ziņo Ginta Kraukle
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts 2021.gada 14.decembra Rudzātu pagasta
valdes lēmums Nr.4 par ieteikumu atsavināt publiskā izsolē Rudzātu pagasta
komunālās saimniecības pārziņā esošo traktortehniku bez tehniskās apskates –
pašgājēju iekrāvēju PEA 1, valsts reģistrācijas Nr. T6671LB, rūpnīcas Nr. 08832,
1988. izlaiduma gada.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.
punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē.
Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Pašgājēja iekrāvēja pirmā reģistrācija – 1999. gada 15. janvāris ar uzskaites (iegādes)
vērtību 3984,04 EUR, pēc grāmatvedības datiem uz 2022. gadu atlikusī bilances
vērtība ir 0,00 EUR.
Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Nikolaja Šuksta
(sertifikāts AA-030, derīgs līdz 19.06.2023.) iekrāvēja 30.03.2022. vērtības
noteikšanas izziņu – 1988. izlaiduma gada pašgājēja iekrāvēja PEA 1, valsts
reģistrācijas Nr. T6671LB, rūpnīcas Nr. 08832, vērtība ir 2000,00 EUR (divi tūkstoši
euro) ar PVN.
Izvērtējot kustamās mantas nolietojumu un tā vispārējo tehnisko stāvokli, lai
nodrošinātu racionālu un lietderīgu kustamās mantas apsaimniekošanu, kas nav
nepieciešama pašvaldības funkciju un Rudzātu pagasta pārvaldes funkciju
nodrošināšanai, lietderīgi ir kustamo mantu atsavināt. Manta nav nepieciešama
pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. un 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 3. panta pirmās daļa 1. punktu, otro
daļu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta ceturto, piekto,
sesto daļu, 9. panta trešo daļu, ņemot vērā Rudzātu pagasta valdes 2021. gada 14.
decembra lēmumu Nr. 4 un Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 17.maija lēmumu 1.3.17/22/18(6), Finanšu
komitejas 2022.gada 19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Atļaut atsavināt kustamo mantu – pašgājēju iekrāvēju PEA 1, valsts
reģistrācijas Nr. T6671LB, pārdodot izsolē.
2. Apstiprināt pašgājēju iekrāvēja PEA 1, valsts reģistrācijas Nr. T6671LB
nosacīto cenu 1692,89 EUR (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro un 89
centi) bez PVN (papildus nosolītai cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis
21% normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).
3. Apstiprināt kustamās mantas – pašgājēju iekrāvēju PEA 1, valsts
reģistrācijas Nr. T6671LB, izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt izsoli.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 3 lpp.
26. Par nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads
atkārtotās (otrās) izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Maijai Spūlei, Kasparam Stikānam
Paskaidro Nekustmao īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2022.gada 31.martā pieņēma lēmumu Nr. 6-30 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā atkārtotu
izsoli”. 2022.gada 17.maijā ir notikusi nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā izsole.
Nekustamais īpašums “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra
numuru 7666 011 0079 ir nosolīts par 5175,00 EUR. Nosolītājs ir Rožkalnu pagasta
zemnieku saimniecība “CERIŅI”, reģ. nr. 41501021689, juridiskā adrese “Ceriņi”,
Neicenieki, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads
atkārtotās (otrās) izsoles noteikumu 14.punktu nosolītājs ir iemaksājis nodrošinājumu
500,00 EUR. Minēto izsoles noteikumu 37.punkts nosaka, ka iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.
Pamatojoties uz Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2022.gada 17.maija lēmumu Nr.1-3.3/22/17(1) “Pašvaldības
nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads atkārtotā (otrā)
izsole”, 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, Publikas personas mantas atsavināšanas likuma
10.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads,
kadastra numurs 7666 011 0079, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,85 ha platībā
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ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079, atkārtotās (otrās) izsoles rezultātus – nosolītā
pirkuma summa 5175,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro).
2. Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecībai “CERIŅI”, reģ. nr. 41501021689,
juridiskā adrese “Ceriņi”, Neicenieki, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, divu nedēļu
laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas iemaksāt atlikušo pirkuma summu 4675,00
EUR Līvānu novada pašvaldības, reģ. nr. 90000065595, AS „SEB banka”
UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecībai
“CERIŅI”, reģ. nr. 41501021689 noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā noteiktās
pirkuma summas iemaksas veikšanas.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Laura Onckule,
atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
27. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2020. gada 27. augustā pieņēma lēmumu Nr. 16-5 “Par
Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju 2020. – 2025. gadam
apstiprināšanu”. Līvānu novada mājokļu politikas vadlīniju izstrādes laikā tika
izvērtēts pašvaldības dzīvojamais fonds, pašvaldības atbalsts mājokļu jautājumu
risināšanā, ar mērķi nākotnē optimizēt pašvaldības dzīvojamo fondu un budžeta
izdevumus dzīvojamā fonda apsaimniekošanai.
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija ierosina nodot atsavināšanai neizīrētu dzīvokli Rīgas ielā 4a-44, Līvānos,
Līvānu novadā, pēc kura nav pieprasījuma no personām, kas iekļautas pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvojamās platības īrei (atbrīvots 2019. gada 23. janvārī).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai, 9. panta otrā daļa nosaka, ka institūciju, kura organizē atvasinātas
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas
personas lēmējinstitūcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu
30. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 5.
panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu, 9. panta otro daļu, ņemot vērā Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022. gada 17.
maija lēmumu nr. 1.3.17/22/18(5), Finanšu komitejas 2022.gada 19.maija
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 44 īpašumam Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 4262 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1801 Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā,
371/19996 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 44 īpašumu Rīgas ielā 4a, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 2 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 4262 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1801 Rīgas ielā 4a, Līvānos,
Līvānu novadā, 371/19996 domājamās daļas, to pārdodot izsolē.
3. Uzdot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai:
3.1. organizēt pārdodamā dzīvokļa novērtēšanu;
3.2. apstiprināt nosacīto cenu, iekļaujot cenā vērtējumu, izdevumus par
dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu, izdevumus par nekustamā
īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un izdevumus par dzīvokļa īpašuma novērtēšanu;
3.3. izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus, organizēt un vadīt izsoli;
3.4. izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
28. Par zemes vienības atkārtotu nomas tiesību izsoli.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
2022.gada 31.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 6-29 “Par
zemes vienības nomas tiesību izsoli” un apstiprināja zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0169 Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsoles
noteikumus.
2022.gada 17.aprīlī Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu Nr. 1.3.17/22/18(2) “Zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas
tiesību izsole”, saskaņā ar kuru izsole atzīta par nenotikušu, jo sludinājumā un izsoles
noteikumos norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens pretendents nebija
iesniedzis pieteikumu.
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.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un
otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 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 17.maija Līvānu
novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu
Nr. 1.3.17/22/18(2) un lēmumu Nr. 1.3.17/22/18(3), Finanšu komitejas 2022.gada
19.maija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs,
Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2022.gada 17.maija zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0169 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
2. Iznomāt zemes vienību 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0169 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomnieku noskaidrojot atkārtotā (otrajā)
mutiskā izsolē.
3. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0169 Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt nomas objekta nomas tiesību izsoli.
5. 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 atkārtotās (otrās)
nomas tiesību izsoles noteikumi uz 14 lpp.

29. Par dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnēs.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Andrejam Bondarevam, Kasparam
Stikānam, Mārītei Vilcānei
Paskaidro Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktores vietnieks Gatis Lāčkājs,
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
2022.gada 18.maija iesniegums Nr.1.20/13 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu
bērnu un jaunatnes sporta skolas organizētajās mācību – treniņu nometnēs, dalības
maksā iekļaujot izdevumus audzēkņa ēdināšanai, naktsmītnes pakalpojumiem un tkrekla iegādei. Pārējie nometņu organizēšanas izdevumi tiks finansēti no Līvānu
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2022.gada budžetā nometņu organizēšanai
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piešķirtajiem līdzekļiem. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas
diennakts mācību – treniņu nometnes “Tu vari, ja Tu dari” Koknesē no 2022.gada
25.jūnija līdz 2022. gada 29.jūnijam dalības maksu 80,00 EUR vienam dalībniekam.
2. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola diennakts
mācību – treniņu nometnes “FutbolBumbas” Aglonā no 2022.gada 17.jūlija līdz
2022.gada 23.jūlijam dalības maksu 121,00 EUR vienam dalībniekam.
3. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola diennakts
mācību – treniņu nometnes “Jautrā vasara” Aglonā no 2022.gada 17.jūlija līdz
2022.gada 23.jūlijam dalības maksu 103,00 EUR vienam dalībniekam.
4. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola diennakts
mācību – treniņu nometnes “Līvānu Basketbols Aglonā – 2022” Aglonā no 2022.gada
23.jūlija līdz 2022.gada 29.jūlijam dalības maksu 121,00 EUR vienam dalībniekam.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
30. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.–2025.gadam 4.daļā “Investīciju plāns 2021 - 2023”.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece Iveta Dobele
Pamatojoties uz nepieciešamību veikt precizējumus pasākuma Nr. 2.4.1.1. Ielu
un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos aktivitāšu Nr.4.9.
Pašvaldības autoceļa Ro05 “Rožupe – Babri - Gulbinski” atjaunošana/pārbūve (posms
no 0,000 km līdz 0,100 km), Nr. 4.10. Pašvaldības autoceļa Ro20 “Rožupe Vilmenieši” atjaunošana/pārbūve (posms no 0,000 km līdz 1,220 km un 1,220 km līdz
1,960 km), Nr. 5.1. Varoņu iela, ~0.60 km, Nr. 5.2. Parka iela, ~0.20 km investīcijās,
veikt precizējumus Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.
- 2025. gadam, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2019. gada 28. februāra
sēdes lēmumu Nr.2-7 “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. - 2025. gadam Gala redakcijas apstiprināšanu” (ar gorzījumiem,
kas apstiprināti ar Līvānu novada domes 2022. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 730) 4.daļas “Investīciju plāns 2021 - 2023” pasākuma Nr. 2.4.1.1. Ielu un autoceļu
infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos, aktivitātēs Nr.4.9., Nr.4.10.,
Nr.5.1., Nr. 5.2. un pamatojoties ar likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta
otrās daļas 4.punktā noteikto un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3.
punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars
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Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 4.daļas “Investīciju plāns 2021 -2023” pasākuma Nr. 2.4.1.1. Ielu un
autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos aktivitāšu Nr.4.9., Nr.
4.10., Nr.5.1., Nr. 5.2. investīcijas.
2. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 4. daļu “Investīciju plāns 2021 - 2023” (skat. pielikumā).
3. Lēmumu publicēt teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”,
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece Iveta Dobele.
Pielikumā:

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025.gadam 4.daļa “Investīciju plāns 2021 - 2023” uz 42 lapām

31. Par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” maksas pakalpojumiem.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Izskatot Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” 2022.gada 19.maija vēstuli Nr.
1.8/22/3 par maksas noteikšanu par uzturēšanos un ēdināšanu SAC “Rožlejas” no
2022.gada 1.jūlija, pamatojoties uz veikto izdevumu analīzi par 2021.gadu un
plānotajiem izdevumiem 2022.gadam, saskaņā ar centra vadītājas ierosinājumu,
ņemot vērā klientu maksātspēju, noteikt maksu par uzturēšanos SAC “Rožlejas”
Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām personām 14,50
EUR par 1 diennakti un citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētajām
personām 17,00 EUR par 1 diennakti, un maksu par klientu ēdināšanu 3,80 EUR
dienā un darbinieku ēdināšanas maksu par vienām pusdienām 2,50 EUR, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. No 2022. gada 1. jūlija noteikt sekojošus Sociālās aprūpes centra “Rožlejas”
maksas pakalpojumu izcenojumus (skatīt pielikumā).:
1.1. uzturēšanās maksa Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētajai personai bez ēdināšanas maksas - 14,50 EUR par 1 diennakti,
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1.2. uzturēšanās maksa citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā
deklarētajai personai bez ēdināšanas maksas - 17,00 EUR par 1 diennakti,
1.3. ēdināšanas maksa vienai personai – 3,80 EUR dienā,
1.4. darbinieku ēdināšana - pusdienas – 2,50 EUR par 1 porciju.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes
2018.gada 22.februāra lēmums Nr.5-24.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sociālās aprūpes centra
„Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
32. Par izmaiņām Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” amatu vienību sarakstā.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītaja Helēna Jablonska
Izskatot Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” 2022.gada 19.maija vēstuli Nr.
1.8/22/4 par izmaiņām aprūpētāju darba samaksā, no 2022.gada 1.jūnija nosakot
amata vienībai “aprūpētājs”, profesijas kods 5322 02, mēneša darba algu 608,00 EUR
par vienu likmi, lai varētu pretendēt uz valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības
palielināšanai aprūpētājiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada
21.decembra noteikumiem Nr. 865 “Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām
atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
13.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita
Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.jūniju Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” amata vienībai
“aprūpētājs”, profesijas kods 5322 02, noteikt mēneša darba algu 608,00 EUR par
vienu likmi (skatīt pielikumā).
2. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” amatu vienību sarakstu ar
2022.gada 1.novembri ( skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā apar lēmuma izpildi ir Sociālās aprūpes centra
„Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema.
Pielikumā: amatu vienību saraksti uz 3 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt viedokli par atšķirīgo
balsojumu: “Uzskatu par nepieciešamu aprūpētājam algas celt daudz straujāk, kā to
esmu atkārtoti domes sēdēs pieprasījis. Aprūpētāja alga mūsu gadījumā zem 800 eiro
- necieņas izrādīšana šiem darba veicējiem”.
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33. Par aizņēmumu no Valsts kases Nr.1.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Līvānu novada
pilsētas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanu, pamatojoties uz projekta atbilstību
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.4. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā infrastruktūra)
2.4.1. uzdevuma (Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanu
un kvalitātes uzlabošanu) 2.4.1.1. pasākumam (Ielu un autoceļu infrastruktūras
uzlabošana novada pilsētā un pagastos), atbilstoši likuma “Par valsts budžetu
2022.gadam” 10.panta trešajai daļai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada
22. februāra noteikumiem Nr. 143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.
gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās
krīzes seku mazināšanai un novēršanai", Ministru kabineta 2022.gada 11.maija
rīkojumu Nr. 325 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts
aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra
noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 317015,00 EUR (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši
piecpadsmit euro) apmērā Valsts kasē 2022. gadā uz 25 gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta
“Līvānu novada pilsētas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanai ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu pašvaldības budžetā, garantējot
aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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34. Par aizņēmumu no Valsts kases Nr.2.
Ziņo Ginta Kraukle
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Līvānu novada
pilsētas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanu, sakarā ar nepieredzētu būvniecības
izmaksu un būvmateriālu cenu kāpumu, ko ietekmēja Krievijas iebrukums Ukrainā un
tam sekojošas Eiropas savienības sankcijas, kā rezultātā sadārdzinās pašvaldības
investīciju projekta būvdarbu izmaksas (ieskaitot PVN 21%) par 55615,71 EUR,
pamatojoties uz projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.4. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
tehniskā infrastruktūra) 2.4.1. uzdevuma (Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu
infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu) 2.4.1.1. pasākumam (Ielu un
autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos), pamatojoties uz
likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta otrās daļas 6.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta
piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu un Ministru
kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs,
Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 55615,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši seši simti
piecpadsmit euro) apmērā Valsts kasē 2022. gadā uz trīs gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi, lai segtu īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu
būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma nodrošināšanai Līvānu novada pašvaldības
investīciju projekta “Līvānu novada pilsētas un pagasta ceļu pārbūve” īstenošanā, ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu pašvaldības
budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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35. Par izmaiņām Līvānu stikla un amatniecības centra amatu vienību sarakstā.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei
Paskaidro Līvānu Stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2022. gada 12.maija vēstuli Nr.
1-6/22/9 par izmaiņām amata vienību sarakstā ar lūgumu iekļaut Līvānu stikla un
amatniecības centra amatu vienību sarakstā amata vienību “kasieris”, profesijas kods
4311 02, un mēneša darba algu 500,00 EUR par vienu likmi uz noteiktu laiku no
2022.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.augustam, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.jūniju līdz 2022.gada 31.augustam iekļaut Līvānu stikla un
amatniecības centra amatu vienību sarakstā amata vienību “kasieris”, profesijas kods
4311 02, ar mēneša darba algu 500,00 EUR par 1 likmi (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne un Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
36. Par grozījumu 2022. gada 28. aprīļa domes sēdes lēmumā Nr.7-14 “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Līvānu novada dome 2022. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.7-14 “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”.
Sakarā ar to, ka līgumu “Par komunālo pakalpojumu sniegšanu” pārslēgšanai
nepieciešams ilgāks laika periods un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu pirmās daļas 14. punkta c) apakšpunktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Izdarīt 2022. gada 28. aprīļa Līvānu novada domes lēmumā Nr.7-14 “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” grozījumus un lēmuma 4.
punktu izteikt šādā redakcijā:
“4. Noteikt, ka šī lēmuma 2. un 3. punkts stājas spēkā ar 2022.gada 1.jūliju.”
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei Kristīnei Birzākai informāciju par
pieņemto lēmumu publicēt pašvaldības interneta vietnē www.livani.lv.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji.
37. Par papildus līdzekļu piešķiršanu projekta “Teritorijas pie Jaunsilavas
pamatskolas labiekārtojuma atjaunošana” īstenošanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu novada pašvaldības administrācijas Būvniecības un
infrastruktūras nodaļas 2022.gada 24.maija ziņojumu Nr. LNP/2.1.6/22/1203 un
2022.gada 24.maija iesniegumu Nr. LNP/2.1.6/22/1204 par elektrības pievada izbūvi
objektā “Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavas, Turku
pagastā, Līvānu novadā”, kura izbūves nepieciešamība konstatēta objekta būvniecības
laikā un būvdarbu izmaksas saskaņā ar SIA “Jēkabpils PMK” tāmi sastāda 2701,91
EUR (ieskaitot PVN 21%), un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 2701,91EUR apmērā elektrības pievada izbūvei
objektā “Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavas, Turku
pagastā, Līvānu novadā” no Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta
papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Līvānu novada pašvaldības administrācijas
Būvniecības un infrastruktūras nodaļas būvinženiere Evita Uzuliņa un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Sēde slēgta plkst. 12:09
Protokols parakstīts 2022. gada 2. jūnijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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