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DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu „90 stāsti Līvāniem”. Ziņo A. Vaivods.
2. Par projektu „Līvānu stikla izstrādes tradīciju atdzimšana”. Ziņo A Vaivods.
3. Par projektu “Novadnieku salidojums Līvānos – latgaliskās identitātes un
kultūrvēsturiskā potenciāla saglabāšanai un attīstībai”. Ziņo A. Vaivods.
4. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
5. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
6. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
8. Par telpu nodošanu apakšnomā. Ziņo A. Vaivods.
1. Par projektu „90 stāsti Līvāniem”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro E. Pastare
Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
“Kvartāls” 2016. gada 2. marta vēstuli Nr. 04 “Par piedalīšanos projektu konkursā” un
sagatavoto projekta „90 stāsti Līvāniem” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam
1.4. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” atklātā projektu konkursa
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai Pašvaldībās ar mērķi veidot un
stiprināt jauniešu piederības apziņu” nolikumu, un pamatojoties uz projekta atbilstību
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1.
prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.2. rīcības virziena
(Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas pamata dzīves prasmes,
individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas, personīgā iniciatīva,
atbildība un interese par dabas zinātnēm) 1.2.1. rīcības (Skolēnu sociālo, dzīves, darba
prasmju un intereses par dabas zinātnēm veidošana, praktiskā pielietojamība un
popularizēšana) 1.2.1.1. pasākumam (Dzīves, darba prasmju attīstības aktivitāšu,
vasaras prakšu un radošo darbnīcu organizēšana ar uzsvaru uz pārdodamiem
produktiem), 1.2.2. rīcībai (Skolēnu lokālpatriotisma veidošana), 1.2.3. rīcībai
(Brīvprātīgā darba prestiža paaugstināšana un popularizēšana skolās), 1.3. rīcības
virziena (Visa mūža garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte,
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uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.2.
rīcības (Mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju
uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai)
1.3.2.1. pasākumam (Apmācību programmu un kursu īstenošana dažādām
mērķgrupām Līvānu novadā) un 1.3.2.2. pasākumam (Reģionāli, nacionāli un
starptautiski pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi), un Ministru kabineta
2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr. 1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta
finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju
darbības atbalstam”, un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai
pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ar projektu
„90 stāsti Līvāniem” un iesniegt projektu Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūrā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu 1856,05
EUR apmērā no Līvānu novada domes 2016. gada budžeta līdzekļiem projekta
realizēšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja pienākumu izpildītāja Evija Pastare un
Līvānu novada domes galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Pielikumā: projekta apraksts un tāme uz 9 lpp.
2. Par projektu „Līvānu stikla izstrādes tradīciju atdzimšana”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro I. Griezāne, U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Līvānu stikla izstrādes tradīciju atdzimšana” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Latvijas valsts mežu
atbalstītā Latgales kultūras programma 2016”, kuras mērķis ir veicināt kultūras
pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam
reģionos un sniegt finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina
Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju attīstību, un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena
2.1. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”) rīcības 2.1.8. (“Tūrisma
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produktu attīstība Līvānu novadā”) pasākumam 2.1.8.5. (“Stikla ražošanas tradīciju
saglabāšana un stikla amatniecības attīstība”), un pamatojoties uz Valsts
Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales
kultūras programma 2016” projektu konkursa nolikumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu
konkursā ar projektu „Līvānu stikla izstrādes tradīciju atdzimšana” un iesniegt
projektu Latgales reģiona attīstības aģentūrā.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 9 900 EUR apmērā, no kurām 4 200,00
EUR ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā
Latgales kultūras programma 2016” finansējums un 5 700 EUR ir Līvānu novada
domes līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: projekta apraksts uz 1 lpp.
3. Par projektu “Novadnieku salidojums Līvānos – latgaliskās identitātes un
kultūrvēsturiskā potenciāla saglabāšanai un attīstībai”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro G. Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Novadnieku salidojums Līvānos – latgaliskās identitātes un kultūrvēsturiskā
potenciāla saglabāšanai un attīstībai” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales
kultūras programma 2016”, kuras mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai,
organizējot projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos un sniegt
finansiālu atbalstu nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides,
vērtību un tradīciju attīstību, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(„Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.1. (“Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”) rīcības 2.1.7. (“Tūrisma infrastruktūras
attīstība Līvānu novadā”) pasākumam 2.1.7.4. (“Līvānu novadpētniecības un
industriālās vēstures kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana (t.sk. Līvānu
novada kultūrvēstures, industriālās vēstures un dabas resursu datu bāzes
pilnveidošana), un pamatojoties uz Valsts Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammas
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu
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konkursa nolikumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2016” projektu
konkursā ar projektu “Novadnieku salidojums Līvānos – latgaliskās identitātes un
kultūrvēsturiskā potenciāla saglabāšanai un attīstībai” un iesniegt projektu Latgales
reģiona attīstības aģentūrā.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 5100 EUR apmērā, no kurām 4000,00
EUR ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā
Latgales kultūras programma 2016” finansējums un 1100 EUR ir Līvānu novada
domes līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: projekta apraksts uz 1 lpp.
4. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro G. Kraukle
Izskatot Nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jauno redakciju un pamatojoties uz nolikuma atbilstību
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam 1.
prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.2. rīcības virziena
(skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas pamata dzīves prasmes,
individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas, personīgā iniciatīva,
atbildība un interese par dabas zinātnēm) 1.2.4. rīcības (skolēnu biznesa
pamatzināšanu un prasmju attīstība) 1.2.4.2. pasākumam (Līvānu novada mazo grantu
konkurss iedzīvotāju aktivizēšanai savas dzīves vides sakārtošanai), un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jaunā redakcijā (skatīt nolikumu pielikumā).
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2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu Nr. 3-24.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā: nolikums uz 15 lpp.
5. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots P. Romanovskim, Ē. Salcevičam
Paskaidro I. Zariņa
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novadā”, kurā 100 % ir Valsts atbalsta programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansējums, koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts
atbalsta pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība valsts un pašvaldību
īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. rīcības (Dabas vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas,
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā), un Ministru
kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, un likuma
„Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā” un iesniegt
projektu Lauku atbalsta dienestā.

6

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu 3 598,10
EUR apmērā no Līvānu novada domes 2016. gada budžeta līdzekļiem projekta
realizēšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta apraksts uz 1 lpp.
6. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers
Saskaņā ar Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu un, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu
Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Līvānu novada pašvaldībā 2016.gada
vasaras periodā, kura ietvaros plānots nodarbināt 20 Līvānu novada pusaudžus vai
jauniešus vienu mēnesi, sekojošiem izdevumiem:
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas katram pusaudzim vai
jaunietim kopsummā līdz 3700,00 EUR;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no pusaudžu vai jauniešu atalgojuma kopsummā līdz 1745,66 EUR;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no darba vadītāju atalgojuma kopsummā līdz 174,57 EUR,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”16.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 5620,23 EUR Nodarbinātības valsts aģentūras
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanai Līvānu novada pašvaldībā 2016.gada vasaras periodā 20 Līvānu
novada pusaudžu vai jauniešu nodarbināšanai vienu mēnesi no Līvānu novada domes
2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, personāla speciāliste Elita Matisone un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā, ka 2016. gada 1.marta Latvijas republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas vēstnesis” publicēta informācija, ka Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu
izpildītāja Ineta Podiņa pirmajā izsolē pārdod SIA “OTARDS”, reģ. nr.
40103555529, juridiskā adrese Lāčplēša iela 41A, Rīga, LV-1011, piederošo
nekustamo īpašumu “Smagari”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7652
005 0195, un pamatojoties uz Finanšu nodaļas sniegto informāciju, tika konstatēts, ka
saskaņā ar Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija lēmumu Nr.6-27(9) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu „IA “OTARDS” par zemes īpašumu ar
kadastra Nr.7652 005 0195, kas atrodas „Smagari”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
uz 2015.gada 01.septembri bija konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 37,18
EUR (trīsdesmit septiņi euro un 18 centi) apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma stāšanās spēkā līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda
pieaugums uz 2016.gada 30.maiju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir pieaudzis par 20,76 EUR (divdesmit euro un
76 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 14,92 EUR (četrpadsmit euro un 92 centi)
un nokavējuma nauda 5,84 EUR (pieci euro un 84 centi), kopsummā 57,94 EUR
(piecdesmit septiņi euro un 94 centi), tajā skaitā pamatparāds 47,58 EUR (četrdesmit
septiņi euro un 58 centi) un nokavējuma nauda 10,36 EUR (desmit euro un 36 centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21. pantu,
un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā Nr.6-27(9) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7652 005
0195, kas atrodas „Smagari”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), kas uz 2016.gada
30.maiju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu
termiņš) ir 57,94 EUR (piecdesmit septiņi euro un 94 centi), tajā skaitā pamatparāds
47,58 EUR (četrdesmit septiņi euro un 58 centi) un nokavējuma nauda 10,36 EUR
(desmit euro un 36 centi).
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2. Piedzīt no SIA “OTARDS”, reģ. nr. 40103555529, juridiskā adrese
Lāčplēša iela 41A, Rīga, LV-1011, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 57,94 EUR
(piecdesmit septiņi euro un 94 centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa
parāda uz 2015.gada 01.septembri ir 37,18 EUR (trīsdesmit septiņi euro un 18 centi)
apmērā un nekustamā īpašuma parāda pieauguma 20,76 EUR (divdesmit euro un 76
centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 14,92 EUR (četrpadsmit euro un 92 centi) un
nokavējuma nauda 5,84 EUR (pieci euro un 84 centi) par nekustamo īpašumu ar
kadastra Nr.7652 005 0195, kas atrodas „Smagari”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Par telpu nodošanu apakšnomā
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, juridiskā adrese:
Stacijas ielā 2, Līvānos, 2016. gada 2. marta iesniegumu par atļauju nodot apakšnomā
ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos 2. stāva telpu “zāle” ar litera Nr. 25 ar kopējo platību 68
m2 un telpu “darbnīca” Nr. 28 ar kopējo platību 19,6 m2 Nodarbinātības valsts
aģentūrai apmācību veikšanai laika posmā no 2016. gada marta līdz 2018. gada
decembrim, tika konstatēts, ka Līvānu novada dome 2000. gada 5. maijā ir noslēgusi
ar biedrību “Baltā māja” neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 44, kurā saskaņā ar
līguma 7.4. punktu noteikts, ka nomnieks nedrīkst iznomāt telpas vai kādu to daļu
trešajai personai bez iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10.punktu, kas nosaka, ka nomas objektu, kas ir nekustamais
īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai
publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut biedrībai „Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, juridiskā adrese:
Stacijas ielā 2 Līvānos, nodot apakšnomā ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos otrā stāva
telpas ar litera Nr. 25 ar kopējo platību 68 m2 un Nr. 28 ar kopējo platību 19,6 m2
Valsts nodarbinātības aģentūrai apmācību veikšanai.
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2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir domes juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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.
Sēde beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2016. gada 9. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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