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Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:01
Sēdi vada:
Andris Vaivods, Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Gatis Pastars
4. Ginta Kraukle
5. Ināra Kalvāne
6. Ivans Matrosovs
7. Jānis Klaužs
8. Jānis Magdaļenoks
9. Kaspars Stikāns
10. Maija Spūle
11. Sanita Pinupe
12. Valdis Labinskis
13. Andris Vaivods
Nepiedalās deputāti:
1) Mārīte Vilcāne, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Pēteris Romanovskis, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1) Aija Usāne, izpilddirektora p.i.
2) Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs
3) Helēna Jablonska, Finanšu nodaļas vadītāja
4) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece
5) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
6) Antra Vilcāne, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības nodaļas vadītāja

7) Laura Onckule, juriskonsulte
8) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
9) Normunds Brukmanis, LUAC vadītāja p.i.
10) Aija Skarbiniece, LBJC izgl;itības metodiķe
1. Par darba kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav un deputātam Jānim Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Apstirpināt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1.
Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2.
Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora vietnieces
informācija. Ziņo Andris Vaivods.
3.
Par apbalvojuma "Līvānu Goda pilsonis" piešķiršanu 2022. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne.
4.
Dzīvokļa jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5.
Dzīvokļa jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6.
Dzīvokļa jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7.
Dzīvokļa jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8.
Dzīvokļa jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
9.
Dzīvokļa jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
10.
Dzīvokļa jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
11.
Dzīvokļa jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
12.
Dzīvokļa jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
13.
Dzīvokļa jautājums Nr.10. Ziņo Ināra Kalvāne.
14.
Dzīvokļa jautājums Nr.11. Ziņo Ināra Kalvāne.
15.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo
Jānis Magdaļenoks.
16.
Par nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
17.
Par Līvānu novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods.
18.
Par līdzekļu piešķiršanu investīciju projekta “Pašvaldības autoceļu
atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai. Ziņo
Andris Vaivods.
19.
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
20.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagasts, Līvānu novads
atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
21.
Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR
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22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

2022” rīkošanu. Ziņo Andris Vaivods.
Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības administrācijas amatu vienību
sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2022.gada
4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības
pamatbudžetu 2022. gadam”” apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
Par grozījumiem 2022. gada 24. februāra sēdes protokola Nr. 4 lēmumā 4-11
“Par projektu “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””. Ziņo
Andris Vaivods.
Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
Par pirkuma līgumu. Ziņo Andris Vaivods.
Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.4. Ziņo Andris Vaivods.
Par grozījumiem 2022. gada 27. janvāra sēdes protokola Nr.2 lēmumā Nr.2-11
“Par lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2021.-2024.gadam
grozījumiem”. Ziņo Andris Vaivods.
Par Jersikas pamatskolas maksas pakalpojumiem. Ziņo Andris Vaivods.
Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs. Ziņo Andris Vaivods.
Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra noteikumos
Nr.1 “Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošana”. Ziņo Andris Vaivods.
Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo Andris Vaivods.
Par Līvānu stikla un amatniecības centra ieejas maksas noteikšanu Līvānu
pilsētas svētku laikā. Ziņo Andris Vaivods.
Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo Andris Vaivods.
Par saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo Andris Vaivods.
Par Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Sēnīte” projekta
Nr. 22-03-AL21-A019.2204-000007 “3x3 basketbola laukuma izbūve un
labiekārtošana Rudzātu pagasta “Atpūtas laukuma”” projekta īstenošanai. Ziņo
Andris Vaivods.
Par sadarbības līgumu. Ziņo Andris Vaivods.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu
novadā atkārtotās (otrās) izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris
Vaivods.
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2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora vietnieces
informācija.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Maijai Spūlei, Valdim Labinskim, Andrejam Bondarevam,
domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro izpilddirektora p.i. Aija Usāne
26. maijā notika Līvānu novada domes sēde.
28.05. – 22.06. Līvānu novada domes vadība sveica Līvānu izglītības iestāžu
absolventus izlaidumos.
27. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja Līvānus
sadraudzības pilsētā Lietuvā - Ukmerģes pilsētas svētkos.
27. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību, sveicot Līvānu 1. vidusskolu 100 gadu jubilejā.
28. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sveica
biedrības “Baltā māja” kolektīvu 25 gadu pastāvēšanas gadadienā.
29. maijā Līvānu evaņģēliski luteriskā baznīca ar svinīgu dievkalpojumu atzīmēja
savu 90 gadu jubileju. Priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle piedalījās
dievkalpojumā un sveica baznīcas draudzi 90 gadu jubilejā.
31. maijā Līvānu novada domes tikās ar Līvānu novada kapitālsabiedrību vadītājiem
un pārrunāja aktuālos saimnieciskos jautājumus.
31. maijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Līvānu pilsētas svētku
darba grupas sanāksmē par pilsētas svētku norisi, kas plānota no 21. līdz 24. jūlijam.
1. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu Bērnu un jauniešu centra vadību un pulciņu
vadītājiem un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.
1. jūnijā izpilddirektora p.i. Aija Usāne tikās ar Līvānu senioru apvienības
pārstāvjiem.
1. jūnijā Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar AS “Sadales
tīkls” vadību, lai pārrunātu plānotos un uzsāktos darbus Līvānu novadā.
1. jūnijā Līvānu novada domes vadība piedalījās tiešsaistes sanāksmē ar Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par turpmākās sadarbības iespējām.
1. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
tiešsaistes sanāksmē ar Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjiem, lai pārrunātu
Līvānu novada dalības konkursa “Ģimenei draudzīga darbavieta” organizatoriskos
jautājumus.
2. jūnijā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
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2. jūnijā notika Līvānu novada domes vadības un Līvānu novada iestāžu vadītāju
ikmēneša sanāksme.
3. jūnijā izpilddirektora p.i. Aija Usāne piedalījās kārtējā Latvijas pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Viļānos.
7. jūnijā, Līvānu pilsētas dzimšanas dienā, Līvānu novada domes vadība un darbinieki
Meža ielas skvērā iestādīja 32 vasarzaļos rododendrus, tā turpinot tradīciju veidot
rododendru parku, kura izveidē iesaistījušies gan uzņēmēji, gan pilsētas iedzīvotāji.
7. jūnijā notika Mazo Grantu konkursa komisijas sēde un konkursa pieteikumu
izvērtēšana, pēc kuras pieteiktie projekti tika nodoti iedzīvotāju balsojumam.
Konkursa uzvarētājus saskaņā ar nolikumu noteiks kopīgais vērtējums.
8. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē Rīgā.
8. jūnijā Rīgā notika Latvijas pašvaldību savienības un Iekšlietu ministrijas ikgadējās
sarunas. Tika runāts par pašvaldības policijas funkcijām un finansējuma avotiem, par
problēmjautājumiem Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas nodrošināšanā u.c.
jautājumi. Sēdē piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
8. jūnijā izpilddirektora p.i. Aija Usāne tikās ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lai
pārrunātu darbu organizēšanu pagastos.
8. jūnijā Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar izglītības
iestāžu pārstāvjiem, lai pārrunātu dežūrgrupu darbu pirmsskolas vecuma bērniem
2022. gada vasaras sezonā un pirmsskolas bērnu ēdināšanu vasaras periodā.
9. jūnijā Līvānu novada domes vadība tikās ar SIA “Eko nami” vadību un apmeklēja
uzņēmumu, lai pārrunātu uzņēmuma turpmākos attīstības virzienus un sadarbību ar
pašvaldību.
10. jūnijā Rēzeknes novada Lūznavas muižā notika Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes (LPRAP) sēde. Tās laikā ar Finanšu ministru Jāni Reiru tika
pārrunāti pašvaldībām aktuāli jautājumiem un pasniegti Pateicības raksti par
ilgtspējīgu ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā. Pateicības rakstu saņēma arī Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
13. jūnijā notika dzīvokļu jautājumu komisijas sēde. Sēdi vadīja izpiddirektora p.i.
Aija Usāne.
14. jūnijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu novada kapitālsabiedrību
vadītājiem, lai pārrunātu aktuālākos veicamos darbus.
14. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods nolika ziedus pie
piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem Līvānos.
15. jūnijā Rīgā notika Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēde un tikšanās ar
Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Tika pārrunāti jautājumi par nodokļu ieņēmumiem
pašvaldību budžetā un par pašvaldību aizņemšanās iespēju aktualitātēm. Sēdē
piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
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20. jūnijā izpilddirektora p.i. Aija Usāne tikās ar Līvānu novada Kultūras centra
vadību, lai pārrunātu organizatoriskos jautājumus par pasākumiem Līgo svētku laikā.
23. jūnijā Preiļu stadionā notika Līvānu novada domes un Preiļu novada domes
rīkotais Līgu un Jāņu atklātais veterānu čempionāts vieglatlētikā. Līvānu novada
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods kopā ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju
Āriju Vucānu atklāja sacensības.
28. jūnijā notika kārtējā Līvānu novada domes vadības tikšanās ar Līvānu novada
kapitālsabiedrību vadītājiem par aktuālajiem vasaras sezonā veicamajiem darbiem.
3. Par apbalvojuma "Līvānu Goda pilsonis" piešķiršanu 2022. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, deputātiem Valdim
Labinskim, Jānim Klaužam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi Līvānu novada iedzīvotāju un SIA
“Līvānu slimnīca” darbinieku (20 personas) iesniegumus par pretendenta izvirzīšanu
apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2022. gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. apakšpunktu,
34. punktu, Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes apbalvojumu “Līvānu Goda pilsonis 2022”
Vilnim Sosāram, onkologam ķimijterapeitam, algologam, Rīgas Austrumu klīniskās
universitātes slimnīcas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājam – par
paliatīvās aprūpes attīstību Latvijā, atbalstu SIA “Līvānu slimnīca” paliatīvās nodaļas
izveidē, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un paliatīvās
aprūpes pakalpojumu popularizēšanu Latvijā un pasaulē (izvirza SIA “Līvānu
slimnīca” un deputāte Ināra Kalvāne).
2. Izmaksāt Vilnim Sosāram naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā
(pirms nodokļu nomaksas) un pasniegt Līvānu Goda pilsoņa sudraba nozīmīti un
stikla piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku.
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību
speciāliste Kristīne Birzāka un Uzskaites nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
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4. Dzīvokļa jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, deputātiem Jānim
Klaužam, Valdim Labinskim
Izskatot A. G., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2022. gada 18. maija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA
“Ošukalns” darbinieks, 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, 21.1 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 13.06.2022. lēmumu Nr. 71(4), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 16.06.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut A. G., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 4 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.33.
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.
5. Dzīvokļa jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot U. B., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2022. gada 8. jūnija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Ceram Optec”
darbinieks, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
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Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 21.1 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 13.06.2022. lēmumu Nr. 71(5), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 16.06.2022.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut U. B., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.34.
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.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O. S. /O. S./, norādītā adrese /adrese/, 2022. gada 3. jūnija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka personas aprūpē ir divi
nepilngadīgi bērni, ir Ukrainas bēgle 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, tajā deklarēt savu un ģimenes locekļu dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 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 Līvānu novada Sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 13.06.2022. lēmumu Nr. 7-1(6) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut O. S. /O. S./, norādītā adrese /adrese/, ģimenes sastāvs – 5 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.19.
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.
7. Dzīvokļa jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. B. /M. B./, norādītā adrese /adrese/, 2022. gada 3. jūnija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka personas aprūpē ir
nepilngadīgs bērns, ir Ukrainas bēglis un kas nav nodrošināts 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 Līvānu novada Sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
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komisijas 13.06.2022. lēmumu Nr. 7-1(7) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut M. B. /M. B./, norādītā adrese /adrese/, ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.20.
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.
8. Dzīvokļa jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. K. /K. K./, norādītā adrese /adrese/, 2022. gada 3. jūnija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka personas aprūpē ir
nepilngadīgs bērns, ir Ukrainas bēgle 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, 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 Līvānu novada Sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 13.06.2022. lēmumu Nr. 7-1(8) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
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Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut K. K. /K. K./, norādītā adrese /adrese/, ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.21.
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.
9. Dzīvokļa jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O. K. /O. K./ norādītā adrese /adrese/, 2022. gada 3. jūnija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir Ukrainas bēglis 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, 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 Līvānu novada Sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 13.06.2022. lēmumu Nr. 7-1(9) Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut O. K. /O. K./, norādītā adrese /adrese/, ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
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izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.22.
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.
10. Dzīvokļa jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro izpilddirektora p.i. Aija Usāne
Izskatot Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jēkabpils cietuma 27.05.2022. vēstuli
Nr. N-9-2022-04125 (Nr. LNP/2.1.6/22/1448) “Par P. I. dzīvesvietu”, pēdējā
deklarētā dzīvesvieta /adrese/, konstatēja, ka personai nav iespējams atgriezties pēdējā
deklarētajā dzīvesvietā, jo dzīvoklis ir privatizēts, persona pirms notiesāšanas ilgu
laiku faktiski nav dzīvojusi deklarētajā adresē, personai būs 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, Līvānu
novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 2., 11. punktu, ņemot vērā Dzīvokļu
jautājumu komisijas 13.06.2022. lēmumu Nr. 7-1(10), Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 16.06.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
1. Iekļaut P. I., pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.2 “Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšana”
ar kārtas Nr.13.
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.
11. Dzīvokļa jautājums Nr.8.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2022. gada 17. maija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka personas 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 Līvānu novada sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 13.06.2022. lēmuma Nr.7-1(11), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut A. K., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.23.
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.
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12. Dzīvokļa jautājums Nr.9.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot V. R., pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/ 2022. gada 9. jūnija
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona, kuras aprūpē
ir divi 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 Līvānu novada Bāriņtiesas 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu komisijas
13.06.2022. lēmuma Nr.7-1(12), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut V. R., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.24.
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.
13. Dzīvokļa jautājums Nr.10.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. B., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2022. gada 25. maija iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir persona, kuras aprūpē ir divi
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pensionāri 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 Līvānu novada sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 13.06.2022. lēmuma Nr.7-1(13), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. B., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.25.
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.
14. Dzīvokļa jautājums Nr.11.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot J. R., pēdējā deklarētā dzīvesvieta /adrese/, 2022. gada 14. marta
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir 2. grupas
invalīds, kam piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss 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
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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 Līvānu novada sociālā dienesta 13.06.2022. atzinumu, Dzīvokļu jautājumu
komisijas 13.06.2022. lēmuma Nr.7-(14), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 16.06.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut J. R., deklarētā dzīvesvieta /adrese/, ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.26.
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.
Vārds tiek dots deputātam Jānim Magdaļenokam, domes priekšsēdētājam Andrim
Vaivodam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei.
Paskaidro izpilddirektora p.i. Aija Usāne
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās pārvaldes 2022. gada
26.maija vēstuli Nr. 2-04-L/264 „Par zemes gabalu Celtuves ielā 21, Līvānos”, kurā
reģionālā pārvalde, izvērtējot arhīva rīcībā esošos dokumentus un Kadastra
informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos un Valsts
vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk – VVDZ) tiešsaistes datus par
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 76110051510 Celtuves ielā 21, Līvānos,
Līvānu novadā, konstatēja sekojošo.
Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemesgrāmatā ierakstīts zemes un
būvju kopīpašums ar kadastra numuru 76110051510. Saskaņā ar VVDZ tiešsaistes
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datiem zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības tikai uz zemes ½ domājamo
daļu un būvju ¾ domājamām daļām, īpašniece I. L.
Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem zemes ¼
domājamās daļas un būvju ¼ domājamās daļas tiesiskais valdītājs ir A. T. (atbilstoši
Fizisko personu reģistra datiem persona ir mirusi), bet zemes ¼ domājamās daļas
tiesiskais valdītājs reģistrēts A. Č.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2007.gada 8.augusta lēmumu Nr.8-1 “Par
zemes gabala Celtuves ielā 21, Līvānos nodošanu īpašumā par maksu A. Č, A. Č, J.
Č. un A. T.” A. Č. trīs mēnešu laikā no lēmuma stāšanās spēkā brīža vajadzēja
noslēgt līgumu par zemes izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. A. Č.
zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un
zemes banka” par ¼ domājamo daļu no zemes gabala Celtuves ielā 21, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 76110051510 nav noslēdzis.
Ar Latgales apgabaltiesas 2012.gada 13. augusta lēmumu lietā Nr.C03027312
(turpmāk -Lēmums) tika nolemts nostiprināt A. Č. piederošo ¼ domājamo daļu no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76110051510, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 76110051510 un četrām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
76110051510001, 76110051510002, 76110051510003, 76110051510004, uz
ieguvējas I. L. vārda. Tā kā A. Č. nav noslēdzis zemes izpirkuma līgumu, I. L.
saskaņā ar Lēmumu varēja realizēt tikai tiesības uz ēku ¼ domājamo daļu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.pantā
noteikto nosacījumu, reģionālā pārvalde lūdz Līvānu novada pašvaldību izskatīt
jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. Č. uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76110051510 ¼ domājamo daļu un lemt par tālāku šīs zemes daļas
izmantošanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto,
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 likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Izbeigt A. Č. zemes lietošanas tiesības uz 1/4 domājamo daļu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76110051510, kas atrodas Celtuves ielā 21, Līvānos,
Līvānu novadā, 2012 m2 platībā.
2. Atzīt, ka 1/4 domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76110051510, kas atrodas Celtuves ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā, 2012 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 plāna kopija uz 1 lpp.
16. Par nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā.

Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vientniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta 2022. gada
30. maija vēstule Nr. P009-5/5.1/1080 “Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu
Vidzemes ielā 57, Līvānos” (reģistrēta 31.05.2022. ar Nr. LNP/2.1.6/22/1465), kurā
informē, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada
31.marta spriedumu Nr.C30764821, valstij piekritīgā manta – dzīvojamā māja ar
kadastra apzīmējumu 7611 001 0117 006 un 7611 001 0117 009, kas atrodas
Vidzemes ielā 57, Līvānos (turpmāk - nekustamais īpašums), 2022.gada 30.maijā ar
Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma fakta konstatācijas aktu 1891L/22 ir ņemtas
valsts uzskaitē.
Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada
26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas
uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas
ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4.apakšpunktā noteikto, Valsts ieņēmumu
dienests lūdz sniegt informāciju, vai minētais nekustamais īpašums ir nepieciešams
Līvānu novada pašvaldības īpašumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu
un, ņemot vērā, 2022.gada 16.jūnija tautsaimniecības komitejas priekšlikumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
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Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atteikties no tiesībām pārņemt nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 57,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuriem 7611 001 0117 006 un 7611 001 0117
009.
2. Par pieņemto lēmumu un veiktajām darbībām informēt Valsts ieņēmumu
dienestu, informāciju nosūtot uz e-pasta adresi FP.lietvediba@vid.gov.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Vilcāne.
Pielikumā: Valsts ieņēmumu dienesta 30.05.2022.vēstule Nr.9009-5/5.1/1080
17. Par Līvānu novada pašvaldības 2021. gada
publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Inārai Kalvānei,
Kasparam Stikānam, Gatim Pastaram, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu
un 72. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības 2022.gada 23.maija rīkojumu Nr.
LNP/2.1.1/22/228 “Par Līvānu novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata
sagatavošanu”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 16.jūnija ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" –
2 (Kaspars Stikāns, Valdis Labinskis) un deputātam Jānim Klaužam balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu (skat.
pielikumā).
2. Uzdot Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt Līvānu novada pašvaldības
2021. gada publisko pārskatu pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.livani.lv .
3. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai nodaļai iesniegt Līvānu
novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās interneta vietnē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
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Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2021. gada publiskais pārskats uz 59 lpp.
18. Par līdzekļu piešķiršanu investīciju projekta “Pašvaldības autoceļu
atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Jānim Magdaļenokam
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības
autoceļu atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai valsts budžeta aizdevuma
saņemšanai būvdarbu izmaksu segšanai atbilstoši likuma “Par valsts budžetu
2022.gadam” 10.panta otrās daļas 4.punktam, pamatojoties uz projekta atbilstību
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam
rīcību plāna 2019-2025 pasākumam 2.4.1.1. Ielu un autoceļu infrastruktūras
uzlabošana novada pilsētā un pagastos, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem projekta
būvdarbu izmaksas sastāda 401934,90 EUR (ieskaitot PVN), būvuzraudzības un
autoruzraudzības izmaksas kopā 6247,23 EUR (ieskaitot PVN), ņemot vērā, ka
projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas jāfinansē no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 6247,23 EUR apmērā būvuzraudzības un
autoruzraudzības izmaksu segšanai Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta
“Pašvaldības autoceļu atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā”
īstenošanai, tai skaitā 1209 EUR no Līvānu novada pašvaldības 2022.gada
pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no dividendēm un 5038,23 EUR no plānotajiem
papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora p.i.
Aija Usāne, Līvānu novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
19. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
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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 07. jūnija lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(8),
2022.gada 16.jūnija Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, 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 2519,34 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit euro un 34 centi)
bez PVN (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.
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20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagasts,
Līvānu novads atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Daugavpils tiesas Sutru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000622662
ierakstīts nekustamais īpašums ar kadastra numurs 7682 003 0322 “Magones”, Sutru
pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no zemes vienības 0,93 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682 003 0322, (turpmāk – Nekustamais īpašums), īpašuma tiesības
nostiprinātas Līvānu novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība).
Ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 3-15 ,,Par zemes
rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” zemes vienība atzīta
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Zemes vienība nav apbūvēta,
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2021. gada 25. martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 5-29 „Par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Sutru pagastā Līvānu
novadā”, ar kuru zemes 0,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261 atzīta
par starpgabalu.
Atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atbilstoši
Atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktam atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai
visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas
uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei.
2021. gada 11. martā Pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr. LNP/21.9.2/21/302, Nekustamā īpašuma sastāvā esošajam zemes starpgabalam (turpmāk –
Starpgabals) piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kurā izteikta vēlme iegādāties
iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.
Atsavināšanas likuma 14. panta otrā daļa nosaka, ka šā likuma 4. panta
ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā
(11. pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par
nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir
saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par
nosacīto cenu. Savukārt Atsavināšanas likuma 14. panta trešā daļa nosaka, ja
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas
šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas (izņemot šā likuma 44. panta
ceturtajā daļā un 45. pantā minētos gadījumus), tiek rīkota izsole starp šīm personām
šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā to, ka Nekustamais īpašums sastāv no zemes starpgabala, tas nav
patstāvīgi izmantojams, Starpgabalam piegulošās zemes īpašnieks ir izteicis vēlēšanos
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iegādāties Nekustamo īpašumu, Nekustamais īpašums nav nepieciešams Pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, tādejādi var tikt atsavināts likumā noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra
kartei Starpgabalam pieguļ kopā četri zemes gabali, kas nav Pašvaldības īpašumā.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 07.jūnijā (lēmums Nr. 1.3.17/22/19(6)), pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.
panta pirmās daļas 2. punktu, kas noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, noteica Nekustamā īpašuma
nosacīto cenu – 2483,00 EUR (divi tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro un 00
centi).
Atsavināšanas likuma 5. panta pirmā daļa noteic, ka atļauju atsavināt
atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcija. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.
punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 77. panta ceturto daļu, 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta
pirmo un piekto daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 14. panta otro un trešo
daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, piekto daļu, 41. panta pirmo daļu, Līvānu
novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
2022.gada 07.jūnija lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(7) un 2022.gada 16.jūnija Finanšu
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra
numurs 7682 003 0322 “Magones”, Sutru pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no
zemes vienības 0,93 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261 (turpmāk –
Īpašums), nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto cenu 2483,00 EUR (divi tūkstoši četri simti
astoņdesmit trīs euro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu novadā
izsoles noteikumus.
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Līvānu
novada interneta vietnē www.livani.lv un organizēt izsoli.
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Pielikumā:

zemes starpgabala “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu novadā
izsoles noteikumi uz 4 lpp.

21. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads
VAR 2022” rīkošanu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra izstrādāto nolikuma projektu
uzņēmējdarbības atbalsta konkursam „Līvānu novads VAR 2022” Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai jauno redakciju un, pamatojoties uz projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. –
2025.gadam” 2.prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
EKONOMISKĀ VIDE) 2.1.3. uzdevuma (Organizēt uzņēmējdarbības motivējošus
pasākumus) 2.1.3.3. pasākumam (Uzņēmējdarbības motivēšana), un ņemot vērā
Finanšu ministrijas sniegto saskaņojumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Līvānu novads VAR 2022” nolikumu (skatīt
pielikumu).
2. Rīkot uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2022” un
izsludināt pieteikšanos konkursam ar 2022. gada 8. jūliju.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītāja p. i. Normunds Brukmanis.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 13 lpp.
22. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības administrācijas
amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Kasparam Stikānam, Valdim Labinskim, Gatim Pastaram,
Jānim Klaužam, Maijai Spūlei, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers
Izskatot Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītāja Jura Sniķera
2022.gada 9.jūnija iesniegumu par papildus amata vienības “klientu apkalpošanas
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speciālists”, profesijas kods 4222 07, iekļaušanu Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Personāla vadības un administratīvās nodaļas sastāvā sakarā ar klientu
apkalpošanas centra veicamo funkciju un sniegto pakalpojumu klāsta palielināšanos,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.augustu iekļaut Līvānu novada pašvaldības administrācijas
amatu vienību saraksta Personāla vadības un administratīvajā nodaļā amata vienību
“klientu apkalpošanas speciālists”, profesijas kods 4222 07, ar darba algu 900,00 EUR
mēnesī par vienu likmi (skatīt pielikumā).
2. Ar 2022.gada 1.novembri noteikt Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Personāla vadības un administratīvās nodaļas amata vienībai “klientu
apkalpošanas speciālists”, profesijas kods 4222 07, darba algu 1000,00 EUR mēnesī
par vienu likmi (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka izdevumi jaunizveidotās amata vienības “klientu apkalpošanas
speciālists”, profesijas kods 4222 07, atlīdzībai 2022.gadā tiks finansēti no saņemtās
valsts budžeta dotācijas valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
uzturēšanai.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs Juris Sniķers.
Pielikumā:
1) Līvānu novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksts no 01.08.2022.
uz 4 lpp.;
2) Līvānu novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksts no 01.11.2022.
uz 4 lpp.
23. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2022.gada
4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības
pamatbudžetu 2022. gadam”” apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei, Jānim Klaužam,
Kasparam Stikānam
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītaja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu un 30.pantu,
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu, Līvānu novada dome
atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
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Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis
Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošos noteikumus
Nr.9 „Grozījumi Līvānu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam”” (skat.
pielikumā).
2. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus
triju darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:
1) Līvānu novada domes 2022.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi
Līvānu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu
novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam”” ar pielikumiem uz 21 lpp.
2) Paskaidrojuma raksts ar pielikumu uz 7 lpp.
24. Par grozījumiem 2022. gada 24. februāra sēdes protokola Nr. 4 lēmumā 4-11
“Par projektu “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta 2022. gada 24. maija vēstuli par
iesniegto projektu “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””(Nr.2203-AL21-A019.2206-000002), kas izstrādāts Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, un pamatojoties uz projektā paredzētā
aprīkojuma atkārtotās cenu aptaujas “Profesionālās veļas mazgāšanas mašīnas un
veļas žāvēšanas mašīnas iegādei un piegādei Sociālās aprūpes centram “Rožlejas””
2022. gada 8. jūnija rezultātu lēmumu, kā arī pamatojoties uz projekta atbilstību
“Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam”
2. prioritātes “Uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai pievilcīga vide”, 2.2.
rīcības virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem
un investoriem tiek nodrošināta un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide”,
uzdevuma 2.2.2. “Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību
un attīstību Līvānu novadā” pasākumam 2.2.2.3. “Sociālo pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošana un dažādošana”, un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju””, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu
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un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2022. gada 28. februāra lēmuma Nr. 4-11 “Par
projektu “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” punktā Nr.2.
šādus grozījumus:
“2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9986,13 EUR apmērā, no
kurām 85,64% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums 8551,92 EUR apmērā, un 14,36% ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums 1434,21 EUR apmērā”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāja vietniece Iveta Dobele un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
25. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.1.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021. gada 29. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13-20
“Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr. 1”, ar kuru atsavināšanai tika
nodots dzīvokļa Nr. 52, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā īpašums. Minētais
dzīvokļa īpašums 2021. gada 3. decembrī reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījuma Nr. 2646 E-52, žurnāla Nr. 300005495082, kadastra numurs 7611 900
1167, īpašums sastāv no 3 – istabu dzīvokļa, kopīpašuma 6007/270061 domājamām
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 76110040507001.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 7.
jūnijā, ņemot vērā SIA “Latio” 2022. gada 25. maija nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/22-1780, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 52, dzīvojamā mājā Biedrības ielā
3, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 10500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro)
ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(9) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto cenu 10
500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro).
Īrnieks I. K. vēlas slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu, veicot pirmo iemaksu
1050 EUR apmērā, ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta
pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo
īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis), 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
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vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 29. jūlija
lēmumam Nr. 13-20 “Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr.1”, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022. gada 16. jūnija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 52, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā
īpašuma nosacīto cenu EUR 10500 (desmit tūkstoši pieci simti euro).
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, I. K.,
deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, uz nomaksu 3 – istabu dzīvokli Nr. 52 (kadastra Nr.
76119001167, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2646 E-52) dzīvojamā
mājā Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 61,8 m², dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 76110040507001 kopīpašuma 4560/270061
domājamās daļas par noteikto maksu 10500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro),
nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu.
3. Atsavināšanas ierosinātājam, I. K., mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas, rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirmo iemaksu 1050 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro), to ieskaitot Līvānu
novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu
kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Atlikušo maksājuma summu 9450 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 5 (piecu) gadu laikā,
maksājumus veicot reizi mēnesī.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar I. K. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
6. Gadījumā, ja pirmā iemaksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021. gada 29. jūlija
lēmums Nr. 13-20 “Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai Nr. 1” zaudē spēku.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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26. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2022. gada 24. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4-14
“Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, ar kuru atsavināšanai tika nodots dzīvokļa Nr. 30, Biedrības ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā īpašums. Minētais dzīvokļa īpašums 2022. gada 24. martā
reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2646 E-30, žurnāla Nr.
300005570182, kadastra numurs 7611 900 1188, īpašums sastāv no 2 – istabu
dzīvokļa, kopīpašuma 4560/270061 domājamām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu 76110040507001.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 7.
jūnijā, ņemot vērā SIA “Latio” 2022. gada 25. maija nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/22-1787, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 30, dzīvojamā mājā Biedrības ielā
3, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 7500 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro) ir
pieņēmusi lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(1) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto cenu 7500
EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro).
Īrniece Ļ. K. vēlas slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu, veicot pirmo iemaksu
2000 EUR apmērā, ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta
pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo
īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis), 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, atbilstoši Līvānu novada domes 2022. gada 24. februāra
lēmumam Nr. 4-14 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanai”, , ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 16.
jūnija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 30, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā
īpašuma nosacīto cenu EUR 7500 (septiņi tūkstoši pieci simti euro).
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2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, Ļ.
K., deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, uz nomaksu 2 – istabu dzīvokli Nr. 30 (kadastra
Nr. 76119001188, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2646 E-30)
dzīvojamā mājā Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 47,5 m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 76110040507001 kopīpašuma
4560/270061 domājamās daļas par noteikto maksu 7500 EUR (septiņi tūkstoši pieci
simti euro), nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu.
3. Atsavināšanas ierosinātājai, Ļ. K., mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas, rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirmo iemaksu 2 000 EUR (divi tūkstoši euro), to ieskaitot Līvānu novada
pašvaldības, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā:
Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Atlikušo maksājuma summu 5500 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 5 (piecu) gadu laikā,
maksājumus veicot reizi mēnesī.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Ļ. K. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
6. Gadījumā, ja pirmā iemaksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2022. gada 24.
februāra lēmums Nr. 4-14 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30 Biedrības ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
8. 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.
27. Par pirkuma līgumu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2022. gada 24. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4-15
“Par dzīvokļa īpašuma Nr. 52 Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, ar kuru atsavināšanai tika nodots dzīvokļa Nr. 52 Rīgas ielā 10a,
Līvānos, Līvānu novadā īpašums. Minētais dzīvokļa īpašums 2022. gada 11. maijā
reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4359 52, žurnāla Nr.
300005600496, kadastra numurs 7611 900 1191, īpašums sastāv no 3 – istabu
dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1803 001
un zemesgabala 4262 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1803 Rīgas ielā
10a, Līvānos, Līvānu novadā, 6422/332974 domājamām daļām.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 7.
jūnijā, ņemot vērā SIA “Latio” 2022. gada 25. maija nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/22-1784, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 52, dzīvojamā mājā Rīgas ielā 10a,
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Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 10000 EUR (desmit tūkstoši euro) ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(2) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto cenu 10000 EUR
(desmit tūkstoši euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 4.
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar Līvānu
novada domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4-15 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.
52 Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022. gada 16. jūnija ierosinājumu, Līvānu novada dom atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā 10a-52, Līvāni, Līvānu novads nosacīto
cenu 10000 EUR (desmit tūkstoši euro)
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, S.
R., deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, 3 – istabu dzīvokli Nr. 52 (kadastra Nr.
76119001191, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4359 52) dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 65,4 m², dzīvojamās
mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1803 001 un zemesgabala 4262
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1803 Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu
novadā, 6422/332974 domājamām daļām par noteikto maksu 10000 EUR (desmit
tūkstoši euro).
3. Atsavināšanas ierosinātajai S. R. viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirkuma maksas samaksu 10000 EUR (desmit tūkstoši euro), to ieskaitot Līvānu
novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu
kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar S. R. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās maksas veikšanas.
5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma
3.punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2022. gada 24.
februāra lēmums Nr. 4-15 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 52 Rīgas ielā 10a, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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28. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.3.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021. gada 28. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17-22
“Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, ar kuru atsavināšanai tika nodots dzīvokļa Nr. 22 Zaļā ielā 10,
Līvānos, Līvānu novadā īpašums. Minētais dzīvokļa īpašums 2022. gada 11. maijā
reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2646 D-22, žurnāla Nr.
300005600473, kadastra numurs 7611 900 1190, īpašums sastāv no 3 – istabu
dzīvokļa, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0514 001 kopīpašuma
un zemesgabala 0,2231 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0514 Zaļā ielā
10, Līvānos, Līvānu novadā, 6015/267819 domājamām daļām.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 7.
jūnijā, ņemot vērā SIA “Latio” 2022. gada 25. maija nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/22-1789, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 22, dzīvojamā mājā Zaļā ielā 10,
Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 10500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro) ir
pieņēmusi lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(4) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto cenu 10
500 EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro).
Īrniece Ņ. Š. vēlas slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu, veicot pirmo iemaksu
5000 EUR apmērā, ar nomaksas termiņu 6 (seši) mēneši.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta
pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo
īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis), 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 28. oktobra
lēmumam Nr. 17-22 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 16. jūnija
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 22, Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā īpašuma
nosacīto cenu EUR 10500 (desmit tūkstoši pieci simti euro).
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2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, Ņ.
Š., deklarētā dzīvesvieta: /adrese/, uz nomaksu 3 – istabu dzīvokli Nr. 22 (kadastra
Nr. 76119001190, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2646 D-22)
dzīvojamā mājā Zaļā ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 62,2 m²,
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0514 001 kopīpašuma un
zemesgabala 0,2231 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0514 Zaļā ielā 10,
Līvānos, Līvānu novadā, 6015/267819 domājamām daļām par noteikto maksu 10500
EUR (desmit tūkstoši pieci simti euro), nosakot 6 (sešu) mēnešu nomaksas termiņu.
3. Atsavināšanas ierosinātājai Ņ. Š., mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas
dienas, rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt pirmo iemaksu
5 000 EUR (pieci tūkstoši euro), to ieskaitot Līvānu novada pašvaldības, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
4. Atlikušo maksājuma summu 5500 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 6 (sešu) mēnešu laikā,
maksājumus veicot reizi 3 (trijos) mēnešos.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Ņ. Š. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
6. Gadījumā, ja pirmā iemaksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021. gada 28.
oktobra lēmums Nr. 17-22 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Zaļā ielā 10, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
8. 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
29. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu Nr.4.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021. gada 16. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 19-2
“Par dzīvokļa īpašuma Nr. 16 Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, ar kuru atsavināšanai tika nodots dzīvokļa Nr. 16 Rīgas ielā 128,
Līvānos, Līvānu novadā īpašums. Minētais dzīvokļa īpašums 2022. gada 17. martā
reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1714 K-16, žurnāla Nr.
300005561602, kadastra numurs 7611 900 1186, īpašums sastāv no 2 – istabu
dzīvokļa, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2601 001 kopīpašuma
un zemesgabala 3109 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2601 Rīgas ielā
128, Līvānos, Līvānu novadā, 5339/296063 domājamām daļām.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 7.
jūnijā, ņemot vērā SIA “Latio” 2022. gada 25. maija nekustamā īpašuma vērtējumu,
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reģ. Nr. V/22-1788, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 16, dzīvojamā mājā Rīgas ielā 128,
Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro) ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 1.3.17/22/19(3) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto cenu 9000 EUR
(deviņi tūkstoši euro).
Īrniece N. V. – S. vēlas slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu, veicot pirmo
iemaksu 900 EUR apmērā, ar nomaksas termiņu 5 (pieci) gadi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta
pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo
īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis), 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, atbilstoši Līvānu novada domes 2021. gada 16. decembra
lēmumam Nr. 19-2 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 16 Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 16. jūnija
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 16, Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā
īpašuma nosacīto cenu EUR 9000 (deviņi tūkstoši euro).
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, N.
V. – S., deklarētā dzīvesvieta: Rīgas iela 128-16, Līvāni, Līvānu novads, uz nomaksu
2 – istabu dzīvokli Nr. 16 (kadastra Nr. 76119001186, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 1714 K-16) dzīvojamā mājā Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā
ar kopējo platību 56 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2601
001 kopīpašuma un zemesgabala 3109 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 005
2601 Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā, 5339/296063 domājamām daļām par
noteikto maksu 9000 EUR (deviņi tūkstoši euro), nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas
termiņu.
3. Atsavināšanas ierosinātājai N. V. – S., mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas, rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirmo iemaksu 900 EUR (deviņi simti euro), to ieskaitot Līvānu novada pašvaldības,
reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
34

4. Atlikušo maksājuma summu 8100 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 5 (piecu) gadu laikā,
maksājumus veicot vienu reizi mēnesī.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar N. V. – S. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
6. Gadījumā, ja pirmā iemaksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021. gada 16.
decembra lēmums Nr. 19-2 “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 16 Rīgas ielā 128, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
8. 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.
30. Par grozījumiem 2022. gada 27. janvāra sēdes protokola Nr.2 lēmumā Nr.211 “Par lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2021.-2024.gadam
grozījumiem”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārs tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece Iveta Dobele
Pamatojoties uz lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2021.2024.gadam grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādei
nepieciešamo termiņu, kā arī Līvānu novada pašvaldībā saņemto Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 1. novembra vēstuli Nr. 15-2/9636 “Par
saistošajiem noteikumiem Nr. 13”, kurā ir sniegts Ministrijas izvērtējums par Līvānu
novada domes 2021. gada 5. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Līvānu pilsētas
sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas
vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātā lokālplānojuma izstrādes
procedūras un Lokālplānojumā ietverto normu atbilstību normatīvajiem aktiem,
pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un trešo
daļu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.
panta pirmo daļu, 23. panta ceturto daļu, 24. panta pirmā un otrā daļa, Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33. punktu, 88.2. apakšpunktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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1. Izdarīt Līvānu novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmumā Nr. 2-11 “Par
lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2021.-2024.gadam grozījumiem”
šādus grozījumus:
3.2. izteikt lēmuma pielikumu “Darba uzdevums” jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Lokālplānojuma izstrādes
vadītāja Iveta Dobele, Līvānu novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāja vietniece.
3. Noteikt, ka kontroli par lēmuma izpildi veic pašvaldības izpilddirektora p.i.
Aija Usāne.
Pielikumā:

darba uzdevums Lokālplānojumam Līvānu novada teritorijas
plānojuma 2012. -2024. gadam grozījumiem - Līvānu pilsētas centra
teritorijai ar pielikumu uz 7 lpp
31. Par Jersikas pamatskolas maksas pakalpojumiem.

Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātei Maijai Spūlei
Izskatot Jersikas pamatskolas 2022.gada 15.jūnija vēstuli Nr.1.13/15 par
maksas pakalpojumu veida “1. Autobusa VW LT46, FR5449 izmantošana
neregulāros pārvadājumos” izslēgšanu no maksas pakalpojumu cenrāža, sakarā ar to,
ka autobuss VW LT 46 ar reģistrācijas Nr.FR5449 netiek izmantots no 2021.gada
aprīļa mēneša un ir nodots atsavināšanai, pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr.9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” II.daļas 4.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2022.gada 16.jūnija ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Jersikas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma
veidu “1. Autobusa VW LT46, FR5449 izmantošana neregulāros pārvadājumos”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
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32. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu – Līvānu 1.vidusskolas
2022.gada 10.jūnija vēstuli Nr.1-13/40, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķīši” 2022.gada 10.jūnija vēstuli Nr.1.8/55, Rožupes pamatskolas 2022.gada
13.jūnija vēstuli Nr.1-12/25 un Jaunsilavas pamatskolas 2022.gada 10.jūnija vēstuli
Nr.1-12/7 par izglītojamo un darbinieku ēdināšanas maksas palielināšanu sakarā ar
pārtikas produktu cenu ievērojamu pieaugumu, lai nodrošinātu veselīgu un līdzsvarotu
uzturu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172
“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”,
ņemot vērā, ka izglītojamo ēdināšanas cenā tiek iekļautas tikai pārtikas produktu
iegādes izmaksas, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra
noteikumiem Nr.9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. No 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam noteikt maksu par
izglītojamo ēdināšanu Līvānu novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības
iestādēs (skatīt pielikumā):
1.1. maksa par izglītojamo ēdināšanu – brokastis – 0,40 EUR par 1 porciju,
1.2. maksa par izglītojamo ēdināšanu – pusdienas – 1,15 EUR par 1 porciju,
1.3. maksa par izglītojamo ēdināšanu – launags – 0,40 EUR par 1 porciju.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punkta stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu
novada domes 2015.gada 17.decembra lēmums Nr.20-12.
3. No 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam noteikt sekojošu maksu
par Līvānu novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu darbinieku
ēdināšanu (skatīt pielikumos):
3.1. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Līvānu 1.vidusskolā -1,80
EUR par 1 porciju,
3.2. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Līvānu 2.vidusskolā -1,76
EUR par 1 porciju,
3.3. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Rožupes pamatskolā -1,93
EUR par 1 porciju,
3.4. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Jaunsilavas pamatskolā 1,67 EUR par 1 porciju,
3.5. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Jersikas pamatskolā -1,73
EUR par 1 porciju.
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4. No 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam noteikt maksu par
Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” darbinieku ēdināšanu –
pusdienas – 1,60 EUR par 1 porciju.
5. Iekļaut no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” maksas pakalpojumu cenrādī pakalpojuma
veidu ”6. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – dienā (t.sk. brokastis, pusdienas,
launags)” – 1,95 EUR 1 personai.
6. Izslēgt no Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” maksas
pakalpojumu cenrāža pakalpojuma veidus:
6.1. “1. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – brokastis”,
6.2. “2. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – pusdienas”,
6.3. “3. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – launags”.
7. Izslēgt no Līvānu 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma
veidus:
7.1. “4. Ēdināšanas pakalpojuma maksa mācību priekšmetu olimpiāžu,
semināru un sacensību dalībniekiem (skolēniem) no citām pašvaldībām (mācību gada
ietvaros) – pusdienas”,
7.2. “5. Ēdināšanas pakalpojuma maksa semināru un citu pasākumu
dalībniekiem (pedagogiem) no citām pašvaldībām – pusdienas”.
8. Izslēgt no Jaunsilavas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža
pakalpojuma veidu “2. Maksa par darbinieku ēdināšanu – vakariņas”.
9. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir izglītības iestāžu - Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši”, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu
2.vidusskolas, Rožupes pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas pamatskolas vadītāji.
Pielikumā:
1)Līvānu novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu maksas
pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.;
2)Līvānu 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.;
3)Līvānu 2.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.;
4)Rožupes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.;
5)Jaunsilavas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.;
6)Jersikas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.;
7)Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” maksas pakalpojumu
cenrādis uz 1 lpp.
33. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra noteikumos
Nr. 1 “Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošana”
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro LBJC izglītības metodiķe Aija Skarbiniece
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Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2022.gada 14.jūnija vēstuli Nr.
1.6/12 ar ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra
noteikumos Nr. 1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana” saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 16.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu
izglītību, un 17.panta trešās daļas 27.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība atbalsta
izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos
un sporta sacensībās, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,
21.pantu pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumos Nr. 1 „ Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu
apbalvošana” šādus grozījumus:
1.1. papildināt Noteikumus ar Pārejas noteikumu 7.,8. punktu šādā redakcijā:
"7. Šo noteikumu 11.punktā Līvānu novada pašvaldības naudas balvas par
sasniegumiem interešu izglītībā 2021./2022. mācību gadā tiek sadalītas atbilstoši
iegūtajiem rezultātiem. (Pielikums Nr.2) Apbalvojums tiek pasniegts par augstāko
iegūto sasniegumu kādā no interešu izglītības jomām. Audzēkņiem naudas balvas par
augstākajiem sasniegumiem summējas.
8. Šo noteikumu 8.,9.,10. punktā paredzētās Līvānu novada pašvaldība naudas
balvas interešu izglītības programmu audzēkņiem, kolektīviem par sasniegumiem
2021./2022. mācību gadā ieskaita Līvānu novada domei iesniegtā pilngadīgā
izglītojamā, vecāka(likumiskā pārstāvja) iesniegumā (pielikumā iesnieguma paraugs)
norādītajā bankas kontā."
1.2. Izteikt pielikumu Nr.5 šādā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā 2022.gada 6. jūlijā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Zane Praņevska.
Pielikumā:
1. 2017.gada 22.janvāra Līvānu novada domes noteikumi „Par kārtību, kādā notiek
Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” ar
grozījumiem uz 10 lpp.
2. Pielikums Nr.5 "Iesnieguma paraugs" uz 1 lpp
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34. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra vēstuli Nr.1.6/13 un tajā izteiktos
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par gūtajiem sasniegumiem
interešu izglītībā 2021./2022.mācību gadā, izvirza pretendentus apbalvošanai saskaņā
ar Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumiem Nr.1 ,,Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”,
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, Līvānu
novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumu Nr.1 ,,Par kārtību, kādā notiek
Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” 11.punktu,
2.pielikumu Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu audzēkņus un pedagogus atbilstoši Līvānu novada
domes 2017.gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 1. ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, saskaņā ar pievienoto
sarakstu (pielikumā).
2. Noteikt, ka naudas balvas kopsummā 2340 EUR tiek finansētas no Līvānu
Bērnu un jauniešu centra 2022. gada budžetā apbalvošanai plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska un Uzskaite nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
Pielikumā:

Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņu, kolektīvu un pedagogu
saraksts apbalvošanai par sasniegumiem interešu izglītībā
2021./2022.mācību gadā uz 4 lpp.

35. Par Līvānu Stikla un amatniecības centra ieejas maksas noteikšanu Līvānu
pilsētas svētku laikā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2022. gada 14. jūnija vēstuli Nr.
1-6/22/11 ar ierosinājumu noteikt par 50 % samazinātu ieejas maksu Līvānu stikla un
amatniecības centra apmeklētājiem Līvānu pilsētas svētku laikā 2022.gada 23.jūlijā,
nosakot:
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1) Ieejas maksa - pieaugušiem – 2,00 EUR,
2) Ieejas maksa – skolēniem, studentiem, pensionāri, personām ar 2. un 3.
grupas invaliditāti – 1,00 EUR,
3) Ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni,
nepilngadīgi, skolas vecuma bērni) - 5,00 EUR,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt Līvānu stikla un amatniecības centra apmeklētājiem Līvānu pilsētas
svētku laikā 2022.gada 23.jūlijā šādu ieejas maksu:
1.1. Ieejas maksa - pieaugušie – 2,00 EUR (PVN nepiemēro),
1.2. Ieejas maksa – skolēni, studenti, pensionāri, personas ar 2. un 3. grupas
invaliditāti – 1,00 EUR (PVN nepiemēro),
1.3. Ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni,
nepilngadīgi, skolas vecuma bērni) - 5,00 EUR (PVN nepiemēro).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze
Griezāne.
36. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo Andris Vaivods
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības
autoceļu atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” 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 otrās daļas 4.punktam, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. 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 balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 401934,90 EUR (četri simti viens tūkstotis deviņi simti
trīsdesmit četri euro, 90 centi) apmērā Valsts kasē 2022. gadā uz 25 gadiem ar Valsts
kases noteikto gada aktuālo procentu likmi prioritāra investīciju projekta “Pašvaldības
autoceļu atjaunošana/pārbūve, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” 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.
37. Par saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
Līvānu novadā” galīgajā redakcijā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 15.
jūnija vēstulē Nr. 1 - 18/4371 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.8” sniegto atzinumu
par Līvānu novada domes 2022. gada 26. maija saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā
izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2022. gada 26. maija saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novadā” un
apstiprināt tos galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece, Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne..
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 10 lpp.
38. Par Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Sēnīte” projekta
Nr. 22-03-AL21-A019.2204-000007 “3x3 basketbola laukuma izbūve un
labiekārtošana Rudzātu pagasta “Atpūtas laukuma”” projekta īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Magdaļenokam, domes
priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
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Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldībā saņemts Biedrības “Sēnīte”, reģistrācijas Nr.
40008160456, 2022.gada 17.jūnija iesniegums “Par līdzfinansējuma piešķiršanu 3x3
basketbola laukuma projekta realizēšanai”, kurā norādīts, ka Biedrība “Sēnīte”
piedalās LEADER projektu konkursā ar projektu “3x3 basketbola laukuma izbūve un
labiekārtošana Rudzātu pagasta “Atpūtas laukumā”” (projekta iesnieguma numurs-2203-AL21-A019.2204-000007).
Plānotais projekta finansējums sastāv no projekta kopējas summas 32057,00
EUR, projekta attiecināmo izmaksu summas 30000,00 EUR, projekta plānotā
publiskā finansējuma summas 27000,00 EUR, privātā finansējuma daļas 3000,00
EUR. Biedrība “Sēnīte” lūdz finansiālu atbalstu 3000,00 EUR vērtībā projekta
realizēšanā, ar kuras palīdzību tiktu segta projekta privātā finansējuma daļa.
Izvērtējot projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.-2025. gadam III daļai “Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļai
“Investīciju plāns 2019-2021” prioritātes Nr.1 “Dzīves un darba prasmes,
pašiniciatīva un uzņēmība”, rīcību virziena Nr. 1.3. “Visa mūža garumā tiek saglabāta
un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība
saprātīgi riskēt un vēlme strādāt”, uzdevuma nr. 1.3.1. “Nodrošināt mūžizglītības un
pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba
iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai”, pasākuma 1.3.1.7.
“Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības attīstība Līvānu novada
pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu novada domi
veicināšanai”, aktivitātei Nr.2., kā arī prioritātes Nr.2 “uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta”, rīcību virziena Nr. 2.2. Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša sociālā vide”, uzdevuma Nr. 2.2.5. “Nodrošināt sporta un
aktīvās atpūtas iespēju pieejamību un kvalitāti Līvānu novadā”, pasākumam Nr.
2.2.5.3. “Sporta un aktīvās atpūtas sadarbības projektu realizācija”, un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.pantu pirmās daļas
27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Biedrības “Sēnīte”, reģistrācijas Nr. 40008160456, adrese:
“Jaunbērzgale”, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, projekta “3x3 basketbola
laukuma izbūve un labiekārtošana Rudzātu pagasta “Atpūtas laukumā”” (projekta
iesnieguma numurs-22-03-AL21-A019.2204-000007) realizāciju.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzekļus 3000,00 EUR Biedrībai
“Sēnīte”, reģ. Nr. 40008160456, adrese: Līvānu novads, Rudzātu pagasts,
“Jaunbērzgale”, LV-5328, 10 % līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta Nr. 22-03AL21-A019.2204-000007 “3x3 basketbola laukuma izbūve un labiekārtošana
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Rudzātu pagasta “Atpūtas laukumā”” īstenošanai no Līvānu novada pašvaldības
2022.gada pamatbudžeta plānotajiem papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada
pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgiem par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs Raimonds
Spēks un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
39. Par sadarbības līgumu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(turpmāk – VSAA) 2022. gada 8. jūnija vēstule Nr.02-7/10148 (reģistrēta
08.06.2022. ar Nr. LNP/2.1.6/22/1559) par VSAA klientu apkalpošanu Līvānos, kurā
norāda, ka piekrīt līdz 2022. gada 31. decembrim turpināt klientu klātienes
apkalpošanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos
ar nosacījumiem:
1. Līvānu novada pašvaldība bez atlīdzības piešķir VSAA klientu
apkalpošanai telpas, kā arī sedz visus ar šo telpu uzturēšanu saistītos izdevumus;
2. sākot ar 2022. gada 1. augustu VSAA nodrošina klientu klātienes
apkalpošanu pašvaldības nodrošinātajās telpās divas reizes nedēļā (otrdienās un
ceturtdienās) no plkst.8:30-12:30 un no plkst.13:00-17:00;
3. VSAA inspektora prombūtnes gadījumos (atvaļinājums, slimība), par
kuriem pašvaldība tiek savlaicīgi informēta, Līvānu novada valsts un pašvaldību
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) sniedz VPVKAC minimālajā
pakalpojumu grozā noteiktos VSAA pakalpojumus.
Lai nodrošinātu Līvānu novada iedzīvotājiem Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras sniegto pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai, tādejādi ietaupot
novada iedzīvotāju laiku un finansiālos līdzekļus, kas tiek tērēti apmeklējot VSAA
citās pilsētās, ir nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu starp Līvānu novada
pašvaldību, VSAA un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju(VARAM).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. panta 27. apakšpunktu
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61. pantu un
saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Konceptuāli piekrist VSAA piedāvātajam sadarbības modelim.
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2. Piešķirt VSAA bezatlīdzības lietošanā telpas Līvānu novada pašvaldības
administrācijas ēkā (kadastra apzīmējums 76110040609001) Rīgas ielā 77, Līvānos,
Līvānu novadā :
2.1. telpu 25,8 m2 platībā ar litera Nr. 003-1,
2.2. telpu 2,2 m2 platībā ar litera Nr. 901-1,
2.3. telpu 3,0 m2 platībā ar litera Nr. 901-2,
2.4. telpu 12,4 m2 platībā ar litera Nr. 901-3.
3. Noteikt, ka kontroli par lēmuma izpildi veic Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
40. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu
novadā atkārtotās (otrās) izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2022.gada 28.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 7-21 “Par
dzīvokļa atsavināšanu atkārtotajā (otrajā) izsolē”. 2022.gada 27.jūnijā ir notikusi
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā
izsole.
Nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra numuru 7611 900 1127 ir nosolīts par 5116,00 EUR. Nosolītājs ir
SIA “CBB”, reģ. nr. 41501021689, juridiskā adrese Tvaika iela 2A, Jēkabpils,
Jēkabpils novads.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā 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 27.jūnija lēmumu Nr.1.3.17/22/20(1) “Pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā,
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 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1127, kas sastāv no 1-istabas dzīvokļa ar
kopējo platību 35,8 m2, 358/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001, atkārtotās (otrās) izsoles rezultātus –
nosolītā pirkuma summa 5116,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts sešpadsmit euro).
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2. SIA “CBB”, reģ. nr. 45403043661, juridiskā adrese Tvaika iela 2A,
Jēkabpils, Jēkabpils novads, divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
iemaksāt atlikušo pirkuma summu 4616,00 EUR Līvānu novada pašvaldības, reģ. nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar SIA “CBB”, reģ. nr. 45403043661,
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.
Sēde slēgta plkst. 11:48
Protokols parakstīts 2022. gada 1. jūlijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Līvānu novada pašvaldības administrācijas
Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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