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Sēdes sākums plkst.1500

Sēdi vada:
Sēdi protokolē:

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Viktorija LOČA

Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ināra KALVĀNE, darba pienākumu veikšanas dēļ
Aija USĀNE, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes

DARBA KĀRTĪBU:
1.Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
2.Par dzīvokļa Zaļā ielā 8-29, Līvānos nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Vaivods

1.Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A.Vaivods
Skaidro H.Jablonska
Sakarā ar Eiropas Savienības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriskā attīstība”
3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.
aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai
valsts
attīstībai”
ietvaros
izstrādātā
projekta
Nr.
3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016 "Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 25.marta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu EUR 3 054 763,00 (trīs miljoni piecdesmit četri tūkstoši
septiņi simti sešdesmit trīs euro) apmērā Valsts kasē uz divdesmit gadiem ar Valsts
kases noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa daļām - 2014.gada
oktobrī EUR 2 490 213,00 (divi miljoni četri simti deviņdesmit tūkstoši divi simti
trīspadsmit euro) un 2015.gadā EUR 564 550,00 (pieci simti sešdesmit četri tūkstoši
pieci simti piecdesmit euro), Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016 "Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā,
garantējot kredīta atmaksu ar pašvaldības budžetu.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
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2. Par dzīvokļa (adrese) nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A.Vaivods
Skaidro R.Šmukste
Izskatot J. P., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2014. gada 1. septembra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties
uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” –nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam (adrese), ar kopējo platību 47,34 m2 un 4734/305822
domājamās daļas no dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3737,8 m2 platībā
ar kadastra Nr. (kadastra numurs) (adrese).
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli (adrese) ar kopējo platību 47,34 m2 un
4734/305822 domājamās daļas no dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala
3737,8 m2 platībā kadastra Nr. (kadastra numurs) (adrese), to pārdodot par brīvu cenu
(nosacīto cenu) īrniekam J. P.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Velga Švirkste.
Sēde beidzas plkst. 1520
Protokols parakstīts 2014. gada 11. septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
lietvedības un personāla
nodaļas vadītāja

V.Loča
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