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Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Ēriks SALCEVIČS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Klavdija DAUKŠTE, personīga iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Ināra GRIBONIKA, galvenā grāmatvede,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja,
Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
24. jautājumu „Par pretendenta izvirzīšanu 2016.gada „Daugavas Savienības” balvas
piešķiršanai”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja priekšlikumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, apstiprina
šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistrs. Ziņo
A. Usāne.
4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
5. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2015. gadu. Ziņo
A. Vaivods.
10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku. Ziņo A. Vaivods.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādā pārmaksu dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Lāčuki” Turku pagastā, Līvānu
novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Liepnieki” Turku pagastā, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par telpu nomas maksu ģimenes ārsta praksei. Ziņo A. Vaivods.
18. Par dzīvokļa Liepu ielā 27-1, Līvānos privatizācijas maksu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par dzīvokļa Rīgas ielā 160-9, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa
pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par dzīvokļa Saules ielā 26 – 46, Līvānos, privatizācijas samaksas termiņa
pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
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21. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
22. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.-2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un
aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.
23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidēja termiņa programmu 2016.2018.gadam. Ziņo A. Vaivods.
24. Par pretendenta izvirzīšanu 2016.gada „Daugavas Savienības” balvas
piešķiršanai. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Vaivods
5.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās starpnozaru
diskusijā par atjaunojamās enerģijas nozares lomu Latvijas tautsaimniecībā un nozaru
veiksmīgu mijiedarbību. Diskusijā, kas notika Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā,
piedalījās LR Saeimas, ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas,
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācijas, Zemnieku Saeimas,
Latgales plānošanas reģiona, banku, atjaunojamās enerģijas ražošanas, rūpniecības un
kokrūpniecības nozaru uzņēmumu pārstāvji un nozares eksperti.
6.aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja Latgales plānošanas reģiona
pašvaldību vadītāju un no Latgales vēlēšanu apgabala ievēlēto 12.Saeimas deputātu
tikšanos ar Ministru prezidentu Māri Kučinski un VARAM ministru Kasparu
Gerhardu. Tikšanās galvenais uzdevums bija apzināt svarīgākos aktuālos darbus
Latgales reģiona turpmākajai attīstībai, šim mērķim tika pakārtoti visi sanāksmes
laikā aktualizētie un diskutētie jautājumi.
9.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
senioriem veltītā pasākumā Līvānu novada Rožupes pagastā un Līvānu novada domes
vārdā uzrunāja klātesošos.
11.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības
“Eiroreģions “Ezeru zeme”’ biedru sapulcē, kas notika Preiļos.
12.aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, pārstāvot Latvijas Pašvaldību
savienību, piedalījās Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē Rīgā. Tika skatīti
jautājumi par satiksmes dalībnieku braukšanas ātruma kontroles sistēmu, par CSDD
2015.gadā rīkotajām un 2016.gadā plānotajām ceļu satiksmes drošības kampaņām,
transportlīdzekļu vadītāju ar atkarības problēmām profilaksi, u.c.
13.aprīlī priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts SIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” pārstāvi Staņislavu Šķesteri, lai pārrunātu iespējas projekta
ietvaros veikt Ošas upes poldera inženierbūvju pārbūvi.
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14.aprīlī priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja LR Finanšu ministriju, lai
pārrunātu jautājumus par jaunā plānošanas perioda ES projektu apguvi, vēlāk šajā pat
dienā domes priekšsēdētājs pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ielūguma
piedalījās diskusijā "Latvijas drošība 21.gadsimtā. Pieaugošie izaicinājumi un
iespējamie risinājumi", kas norisinājās Rīgā, Melngalvju namā.
16.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānu novada domes
vārdā uzrunāja un sveica Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursa dalībniekus.
Konkurss J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā norisinājās jau 10. reizi.
21.-22. aprīlī priekšsēdētājs Andris Vaivods pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros
Latgales Plānošanas reģiona delegācijas sastāvā apmeklēja Setomaa novadu Igaunijā
ar mērķi apgūt labās prakses piemērus uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju
piesaistē, pašvaldības pieredzi ES fondu apguvē.
23.aprīlī priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja Līvānu novada domi senioriem
veltītā pasākumā, kas notika Līvānu novada Jersikas pagastā.
26.aprīlī priekšsēdētājs Andris Vaivods pēc biedrības Latvijas Savienība “Černobiļa”
ielūguma piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas traģēdijas 30.gadadienai veltītajā
pasākumā Rīgā.
27.aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latgales Mākslas un amatniecības
centrā tikās ar Linnea Universitātes (Zviedrija) projekta darba grupas pārstāvjiem.
Projekta ietvaros tiek pētīta stikla rūpniecības mantojuma ietekme uz vidi.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. I., dzīvo (adrese), 2016. gada 11. aprīļa iesniegumu (reģ. 2016.
gada 11. aprīlī ar nr. 2-11.1/16/515-I) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1.1. Piešķirt L. I., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 49,75 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz
2016. gada 31. oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.2. L. I. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
1.3. Izslēgt L. I. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 12.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot M. K., dzīvo (adrese), 2016. gada 21. janvāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 21. janvārī ar nr. 2-11.1/16/72-K) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu 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, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt M. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 29,25 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz
2016. gada 31. oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2.2. M. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
2.3. Izslēgt M. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 3.
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2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot L. Ķ., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 6. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2016. gada 6. aprīlī ar nr. 2 – 11.1/16/468-Ķ) par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
speciālistam un Jersikas pamatskolas 2016. gada 4. aprīļa vēstuli Nr. 1-14/17 ”Par
atbalstu L. Ķ.” un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, u atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav n pamatojoties
uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut L. Ķ., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
Jersikas pamatskolas speciālistu, ar kārtas nr. 12.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.3. 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.
4. Izskatot Z. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 13. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2016. gada 13. aprīlī ar nr. 2 – 11.1/16/538-P) par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
speciālistam un Līvānu 1. vidusskolas 2016. gada 13. aprīļa vēstuli Nr. 1-13/69 ”Par
dzīvojamo platību” un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
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risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut Z. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
Līvānu 1. vidusskolas speciālistu, ar kārtas nr. 13.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.3. 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. Izskatot J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese) (faktiskā dzīvesvieta(adrese)),
2016. gada 10. februāra iesniegumu (reģ. 2016. gada 11. februārī nr. 2 – 11.1./16/148M) par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā saskaņā ar sociālā dienesta
ierosinājumu, tika konstatēts:
Saskaņā ar Preiļu rajona Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2015. gada 10.
novembra Lēmumu (Lietas nr. C58002415) par izsoles akta Nr. 00235/016/2015AKT apstiprināšanu, nekustamais īpašums, kas atrodas „Skudras”, Liepu iela 17,
Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nostiprināts uz A. M. vārda.
Saskaņā ar Preiļu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2016. gada 15. janvāra
Lēmumu (Lieta Nr. C58003515) J. M. piederošais nekustamais īpašums
„Skudrukalns” (Liepu ielā 19), Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārdots izsolē SIA
„Latgales ēkas”.
J. M. ir saņēmusi SIA ‘Latgales ēkas” 2016. gada 11. aprīļa vēstuli par
pienākumu atbrīvot nekustamo īpašumu „Skudrukalns”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā.
Līvānu novada Sociālais dienesta darbinieki 2016. gada 16. februārī apsekoja
J. M. faktisko dzīves vietu (adrese) (Akts Nr. 4-9/16/42 ģimenes (personas)
apsekošanai dzīvesvietā), kā arī 2016. gada 18. februārī veica Sociālās situācijas
aprakstu par J. M. ģimeni, ierosina sniegt pašvaldības palīdzību un uzlabot dzīves
apstākļus J. M. ģimenei pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem.
Ņemot vērā, ka J. M. piederošie īpašumi ir pārdoti izsolē un ir saņemts
brīdinājums par to atbrīvošanu, kā arī to, ka ģimenē ir divi bērni, no kuriem viens ir
nepilngadīgs, bet otrs turpina mācības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
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saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut J. M., deklarētā (adrese), (faktiskā dzīvesvieta (adrese)), ģim. sast.
– 3 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 8.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.3. 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. Izskatot O. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 7. aprīļa iesniegumu (reģ. 2016.
gada 7. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/482-V) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt
palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt O. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 48,27 kv.m. īres tiesības.
6.2. O. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
6.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par 3 –
istabu dzīvokļa bez ērtībām (adrese), īri ar O. V. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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6.5. 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.
3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. un 9.
pantu 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
Pielikumā: reģistrs uz 5 lapām.
4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
5. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot S. Z., dzīvo (adrese), 2016.gada 29.marta iesniegumu par zemes
vienības 0,0551 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0259 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes vienība 0,0551 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020259, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta
rezerves zemes fondā.
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Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, 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, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,0551 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0259, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā
,,Kūdrinieks”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo
zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā
vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot J. J., dzīvo (adrese), 2016.gada 4.aprīļa iesniegumu par
neapbūvētas zemes vienības 1,6886 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0110144 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2014.gada
24.aprīļa sēdes lēmuma Nr.5-22 „Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu
Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu” 2.17.punktu noteikts,
ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0144, kas atrodas Starēs,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 1,6886 ha platībā ir pašvaldībai piekrītošā zeme.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, 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, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai neapbūvētu pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,6886 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0144, kas atrodas Starēs,
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Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību
izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot S. I., dzīvo (adrese), 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu par zemes
vienību 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237 nodošanu nomā, tika konstatēts ka
zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-15
,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platību precizēšanu” ieskaitītas rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, 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, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,0643 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
4. Izskatot SIA ,,Rudzāts Agro”, reģ. Nr.LV42403023653, juridiskā adrese:
Vecticībnieku iela 6 - 40, Līvāni, Līvānu novads, 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu par
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zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0420 un 0,2466 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0423 nodošanu nomā, tika konstatēts ka
zemes vienība 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0420, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 25.marta sēdes
lēmumu Nr.6-18 ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ieskaitīta
rezerves zemes fondā, bet zemes vienība 0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0423, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, rezerves zemes fondā
ieskaitīta ar Līvānu novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr.19-7
,,Par neapbūvētu zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada
Turku pagastā un platības precizēšanu”.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, 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, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0420 un 0,2466 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0423, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.

6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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7. Par nosaukumu un adrešu piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
8. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
9. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2015.gadu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Gribonika
Izskatot Līvānu novada pašvaldības gada pārskata par 2015. gadu projektu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. 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, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2015. gadu (skat.
pielikumā).
Pielikumā:

1) pārskats uz 213 lpp.,
2) zvērinātā revidenta atzinums uz 2 lpp.
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10. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Latvijas bērnu fonda, reģ. Nr. 40008018725, Brīvības gatve 31075, Rīgā, LV-1006, 2016.gada 6.aprīļa vēstuli par līdzfinansējuma piešķiršanu
nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām rīkošanai 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, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3100,00 EUR apmērā Latvijas bērnu fondam, reģ. Nr.
40008018725, Brīvības gatve 310-75, Rīgā, LV-1006, vasaras nometnes bērniem ar
īpašām vajadzībām dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai no Līvānu novada
domes 2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
1.2. Slēgt līgumu ar Latvijas bērnu fondu, reģ. Nr. 40008018725, Brīvības
gatve 310-75, Rīgā, LV-1006, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam
mērķim.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne
un par lēmuma izpildi Līvānu novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
2. Saskaņā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas un
Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” ietvaros izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju Līvānu
1.vidusskolas ēku vienkāršotai atjaunošanai mācību vides uzlabošanai, kuras izstrādes
izmaksas saskaņā ar izsludinātā iepirkuma rezultātiem sastāda 27800,00 EUR (bez
PVN 21%), ar PVN 21% 33638,00 EUR, ko piedāvā SIA “A2C”, reģ. nr.
50003545121, un pamatojoties uz aktivitātes atbilstību “Līvānu novada pašvaldības
integrētās
attīstības
programmas2012.
–
2018.
gadam”
2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2. rīcību virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.3. rīcības (Izglītības iestāžu
infrastruktūras un atbalsta pasākumu uzlabošana), 2.2.3.21. pasākumam (Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana), 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.

14

Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 33638,00 EUR apmērā Būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei Līvānu 1.vidusskolas ēku vienkāršotai atjaunošanai mācību
vides uzlabošanai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Saskaņā ar Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
ierosinājumu veikt izmaksu ieguvumu analīzes (IIA) izstrādi Līvānu novada domes
projektam “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”,
kuras izstrādes izmaksas saskaņā ar cenu piedāvājumu sastāda 1694,00 EUR
(ieskaitot PVN 21%), un pamatojoties uz projekta atbilstību Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbības, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.2. rīcības (Transporta infrastruktūras
uzlabošana Līvānu novadā) 2.1.2.11. pasākumam (Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetie atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav m” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 1694,00 EUR apmērā izmaksu ieguvumu analīzes (IIA)
izstrādei Līvānu novada domes projektam “Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” no Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
11. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2016. gada 11. aprīļa vēstuli Nr.1-13/68 par
izmaiņām amatu vienību sarakstā sakarā ar izmaiņām darba pienākumos, izslēdzot
amata vienību “apkopējs” 1 likmi un iekļaujot amata vienību “ēkas dežurants”,
profesijas kods 9629 05, 1 likmi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
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21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. No 2016.gada 1.maija izslēgt no Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību
saraksta amata vienību “apkopējs” - 1 likmi un iekļaut amata vienību “ēkas
dežurants”, profesijas kods 9629 05 - 1 likmi ar darba algu 370,00 euro mēnesī par
vienu likmi (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
Pielikumā: saraksts uz 1 lp.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
6. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
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14. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka Līvānu novadā no 01.01.2001.-28.02.2013.
ir izveidojušās nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 161,37
EUR
personām, kurām triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa nav pieprasīta pārmaksātās nodokļa summas atmaksa vai
novirzīšana kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punkts
nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas
atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc
konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa. Likuma "Par nodokļiem un
nodevām” 251.panta 2. punkts nosaka, ka pašvaldības budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas, ja nodokļa maksātājs triju gadu laikā no konkrētā
nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa
summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai,
dzēš – attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām“ 20. panta 3. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē
pašvaldība atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, un likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 161,37
EUR apmērā šādām personām:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vārds, uzvārds/nosaukums
BALT FORES, SIA
Garāžu kooperatīvs Nr.3
LATVIJAS KRĀJBANKA, AS
Līvānu novada pašvaldība
Manas Mēbeles, SIA
REFERENCE, SIA
SAŠĶIDRINĀTĀ GĀZE AS “Latvijas gāze” filiāle
SODRA MEŽS, SIA
SIA “V&RIM” autoskola “Kadets”
V. K.
S. S.
V. S.
L. S.
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Summa EUR
60,09
1,44
3,30
18,25
0,13
0,34
2,52
45,01
8,41
19,34
0,10
2,23
0,20

14. D. V.

0,01
KOPĀ: 161,37

2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
15. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot D. K., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas K. L., dzīvo (adrese),
iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala ar kadastra Nr. 7686 003
0428 pirkšanu par nosacīto cenu 3400,00 EUR , kura apstiprināta ar Līvānu novada
domes 2016.gada 31.marta lēmumu Nr.5-24, „Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala
“Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. un 44. pantu,
kuri nosaka atsavināšanas kārtību, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtajā daļā minētā persona, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot D. K., dzīvo (adrese), pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu
“Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7686 003 0428, 2,81 ha
platībā, par nosacīto cenu 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro).
2. Noteikt, ka Dainai Kalvei pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi
noslēdzams līdz 2016.gada 31.maijam.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 3400,00 EUR apmērā, jāsamaksā līdz
2016.gada 31.maijam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Liepnieki”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. L., dzīvesvieta deklarēta (adrese), 2016.gada 18.aprīļa iesniegumu
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7686
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003 0209, kas atrodas “Liepniekos”, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja
viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
pieguļ šai zemei, 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu “Liepnieki”, Turku
pagastā, Līvānu novadā 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 0030 0209.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601).
17. Par telpu nomas maksu ģimenes ārsta praksei.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu pagasta pārvaldes 2016.gada 13. aprīļa iesniegumu ar
ierosinājumu ievērot vienlīdzības principu un noteikt vienādu nomas maksu visām
iznomātajām telpām ģimenes ārstu prakses vietās Līvānu novada pašvaldības pagasta
teritorijās, konstatēts, ka:
Saskaņā ar 2013.gada 18.februārī starp Līvānu novada domi un ģimenes ārsti
Žannu Labinsku noslēgto Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/13/4 par
nedzīvojamo telpu 92,4 m2 kopējā platībā un tajā esošā inventāru ēkā ar kadastra nr.
7668 007 0320 001 Miera ielā 4, Rudzātos, Līvānu novadā, nomu ģimenes ārsta
prakses ar medicīniskajiem pakalpojumiem saistīto darbību veikšanai, kas noslēgts
līdz 2018.gada 31.decembrim, nomas maksas apmērs par vienu nomājamās platības
m2 ir noteikts 0,20 Ls vai 0,28 euro. Tai pat laikā, Jersikas, Rožupes un Sutru
pagastos par telpu nomu ģimenes ārsta pakalpojumu nodrošināšanai nomas maksa
noteikta 1,42 euro mēnesī.
Ievērojot vienlīdzības principu un nolūkā noteikt vienādu nomas maksu visām
iznomātajām telpām ģimenes ārstu prakses vietās Līvānu novada pašvaldības pagasta
teritorijās Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
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„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. un 9. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību saviem
iedzīvotājiem, un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 1. maiju noteikt nomas maksu par nedzīvojamo telpu 92,4 m2
kopējā platībā un tajā esošā inventāru ēkā ar kadastra nr. 7668 007 0320 001 Miera
ielā 4, Rudzātos, Līvānu novadā, nomu 1,42 EUR ( viens euro un 42 centi) mēnesī un
PVN.
2. Veikt grozījumus starp Līvānu novada domi un Žannu Labinsku 2013.gada
18.februārī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. LND/9-4/13/4 un
papildināt Līgumu ar 4.1.1 punktu šādā redakcijā:
„ 4.1.1 Ar 2016.gada 01.maiju Nomnieks maksā Iznomātājam par iznomāto
platību 1,42 EUR ( viens euro un 42 centi) mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis
21%.”
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu līgumā ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
18. Par dzīvokļa Liepu ielā 27-1, Līvānos privatizācijas maksu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
19. Par dzīvokļa Rīgas ielā 160-9, Līvānos privatizācijas samaksas
termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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20. Par dzīvokļa Saules ielā 26-46, Līvānos privatizācijas samaksas
termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
21. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības “Radošā apvienība „Perspektīva”, reģ. Nr. 40008122863,
Rīgas ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, valdes locekles Ingas Salmiņas 2016.gada 22.
februāra iesniegumu par telpu ar litera Nr. 12a, kas atrodas Līvānu
Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā Domes ielā 3, Līvānos, iznomāšanu biedrībai
„Radošā apvienība „Perspektīva”” radošo darbnīcu un pulciņu organizēšanai stikla
kausēšanā Līvānu Bērnu un jauniešu centra bērniem, kā arī skolēnu, tūristu un
Latgales mākslas un amatniecības centra apmeklētāju grupām un citiem interesantiem,
nosakot samazinātu maksu par telpu nomu, un ņemot vērā biedrības ieguldījumu
stikla kausēšanas un apstrādes popularizēšanā Līvānu novadā, kā arī ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus 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” 3. un 7. punktu, un pamatojoties uz Līvānu inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra maksas pakalpojumu cenrādi, kas apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2015. gada 17. decembra lēmumu Nr. 20-12 un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 01. maiju nodot nomā biedrībai „Radošā apvienība
„Perspektīva””, reģ. Nr. 40008122863, Rīgas ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, telpu
ar litera Nr. 12a platībā 38,6 m2, kas atrodas Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju
centra ēkā ar kadastra apzīmējumu 76110040702001, Domes ielā 3, Līvānos 1.stāvā,
radošo darbnīcu stikla kausēšanā organizēšanai uz 1 (vienu) gadu, nosakot nomas
maksu mēnesī 50 % apmērā no apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī, t.i. 16,41
EUR un PVN.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā par patērēto siltumu,
(50% apmērā, proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksā.)
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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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: telpu nomas līguma projekts
22. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam
un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 15.
marta atzinumu “Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, un Plānošanas un
attīstības daļas un Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu veikt grozījumus
ar Līvānu novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.13-11 apstiprinātās
“Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam”
aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam pasākumos Nr. 2.1.1.8., Nr. 2.1.1.9., Nr.
2.1.1.10., Nr. 2.1.1.11., Nr. 2.1.1.17., Nr.2.1.2.11, t.sk. aktualizētā Investīciju plāna
2014.-2018.gadam projektu idejās Nr. 2.1.28., Nr. 2.1.29., Nr. 2.1.30., Nr. 2.1.31., Nr.
2.1.43., Nr. 2.1.45., un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27. janvāra
noteikumiem Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas
piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”, Ministru
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” un Ministru
kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam pasākumu Nr.
2.1.1.8., Nr. 2.1.1.9., Nr. 2.1.1.10., Nr. 2.1.1.11., Nr. 2.1.1.17., Nr.2.1.2.11. un
aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam projektu idejas.
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2. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018.gadam (skat. pielikumā).
3. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2014.–2018.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkumu
(skat. pielikumā).
4. Precizēt aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam Pielikumu Nr.1.
“ITI projektu idejas” (skat. pielikumā).
5. Precizēt aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam Pielikumu Nr.2.
“Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” (skat. pielikumā).
6. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. Lēmumu un pielikumus publicēt interneta vietnē www.livani.lv.
8. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Līvānu Novada Vēstis”.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) Rīcību plāns 2012.-2018.gadam;
2) Investīciju plāna 2014.-2018. gadam kopsavilkums,
3) Investīciju plāna Pielikums Nr.1. “ITI projektu idejas”,
4) Investīciju plāna Pielikums Nr.2. “Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”.
23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2016. -2018.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmas 2016.
-2018.gadam projektu un pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu,
Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta
valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu
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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2016. - 2018.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programma
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2016-2018.gadam uz 1 lpp.
24. Par pretendenta izvirzīšanu 2016.gada „Daugavas Savienības”
balvas piešķiršanai.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Jaunušāne
Izskatot biedrības „Daugavas Savienība”, reģ. Nr. 40003234246, juridiskā
adrese Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, LV-5101, vēstuli Nr. 1-6/7 „Par Daugavas
Savienības balvu” ar uzaicinājumu izvirzīt no Līvānu novada pašvaldības kandidātu
apbalvošanai ar Daugavas Savienības balvu un ņemot vērā Jersikas pamatskolas
aktīvo darbu biedrības “Daugavas Savienība” rīkotajās aktivitātēs un Daugavas ielejas
vides sakopšanā, kultūras vērtību un vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
popularizēšanā, ko organizē Jersikas pamatskolas skolotāja, novadpētniecības darba
organizatore Maija Nārune, un pamatojoties uz Jersikas pagasta valdes 2016. gada
22. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 2-1 par Maijas Nārunes izvirzīšanu no Līvānu novada
Jersikas pagasta 2016.gada „Daugavas Savienības” balvas piešķiršanai 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, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izvirzīt Jersikas pamatskolas skolotāju, novadpētniecības darba organizatori
Maiju Nāruni kā pretendenti apbalvošanai ar 2016.gada „Daugavas Savienības” balvu
par ieguldījumu sabiedrībai Daugavas ielejas vides sakopšanā, kultūras vērtību un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
2. Pilnvarot Jersikas pamatskolas direktori Inesi Jaunušāni iesniegt biedrībā
“Daugavas Savienība” lēmumu un pieteikumu Maijas Nārunes apbalvošanai.
Pielikumā: balvas pretendenta raksturojums uz 2 lpp.
Sēde beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2016. gada 29. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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