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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Māris GRIGALIS
3) Ināra KALVĀNE
4) Ginta KRAUKLE
5) Valdis LABINSKIS
6) Ivans MATROSOVS
7) Gatis PASTARS
8) Ļevs TROŠKOVS
9) Andris VAIVODS
10) Ainis VEIGURS
11) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Inese JAUNUŠĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
3) Jānis MAGDAĻENOKS, attaisnojoša iemesla dēļ
4) Pēteris ROMANOVSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos

3) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
4) Ingūna Liepiņa, ekonomiste
5) Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
6) Inese Stahovska, LUAC vadītāja
7) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
8) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
9) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
10) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
11) Lidija Pastare, vispārizglītojošo skolu speciāliste
12) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
13) Antra Vilcāne, nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā 23. jautājumu
„Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2019”
rīkošanu”. Par nepieciešamību iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par
konkursa rīkošanu skaidrojumu sniedz LUAC vadītāja Inese Stahovska.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu par 23. domes sēdes darba kārtības
jautājuma „Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads
VAR 2019” rīkošanu” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav NOLEMJ izskatīt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par precizējumu saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.8 “Par atbalsta pasākumiem
vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu
novada pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par XIV Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par noteikumiem “Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupas, klasēs un interešu
izglītības grupās”. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo
M. Grigalis.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. M. Grigalis.
11. Par zemes gabalu nodošanu nomai. M. Grigalis.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Kalnadruvas”. Ziņo M.
Grigalis.
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13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu īpašumam “Upītes”. Ziņo M.
Grigalis.
14. Par Līvānu novada domes kustamās mantas nodošanu utilizācijai. Ziņo A.
Vaivods.
15. Par dzīvokļa Nr.13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par dzīvokļa Nr.18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par nomu antenas uzstādīšanai. Ziņo A. Vaivods.
18. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par pētījuma “Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu organizēšanas
vietu noteikšanai Līvānu novadā” izstrādi. Ziņo A. Vaivods.
20. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025. gadam 3.daļā “Rīcību plāns2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns
2019-2021” un tā pielikumā Nr.1 “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”.
Ziņo A. Vaivods.
21. Par Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu iedzīvotāju iesniegumu
par teritoriju daļēju iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Ziņo
A. Vaivods.
22. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.
23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR
2019” rīkošanu. Ziņo A. Vaivods.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sniedz informāciju par aizvadītajiem pilsētas
svētkiem un citām aktualitātēm pašvaldībā.
Turpinājās gatavošanās pilsētas svētkiem.
27.jūnijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātā
Daugavpilī piedalījās oficiālajā pieņemšanā, kas tika rīkota par godu Baltkrievijas
Neatkarības dienai.
29.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atklāja 3. suņu
sporta sacensības, kuras Līvānu 1. vidusskolas stadionā rīkoja Alūksnes kinoloģiskā
biedrība "REMIS".
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29.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle 10 gadu jubilejā sveica folkloras kopu
“Rūžupis veiri”.
3. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē Viļānos.
No 5. līdz 6.jūlijam Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja
Jelgavu, kur piedalījās VIII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes pasākumos. Līvānu
novadu pārstāvēja 17 jaunie sportisti no Līvānu Bērnu un Jaunatnes sporta skolas,
kuri izcīnīja divas medaļas.
9.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa priekšnieku Aigaru Salenieku, lai pārrunātu
sadarbības jautājumus.
9.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem,
lai pārrunātu Līvānu klientu apkalpošanas centra telpu īres jautājumus kā arī
jautājumus par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Līvānos.
12.jūlijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Valsts
kontroles pārstāvjiem par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
īstenotajiem projektiem.
13.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods 15 gadu jubilejā sveica
Rožupes līnijdeju grupu “Rose River”.
18.jūlijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
18.jūlijā skvērā pie Līvānu novada domes darbojās Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatora informatīvā telts.
No 19. līdz 20. jūlijam notika Līvānu pilsētas svētku 2019 galvenie pasākumi.
Kopumā svētkus apmeklējuši aptuveni 45 000 cilvēku.
23. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās Rīgas
un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Arhierejas kalpošanas 30. gadadienas
svinībās.
24.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu
pilsētas svētku darba grupas tikšanos, kurā tika izvērtēti aizvadīto svētku rezultāti.

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot J. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2019. gada 11.jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 11.jūlijā Nr. LNP/2-11.1/19/1069) par 2010. gada
07. maija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 135 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
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nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt J. C. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
30-28, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2019.gada 01.novembrim ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti tekošie maksājumi un tiek pildīta noslēgtā
vienošanās par parādu atmaksu.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
2. Izskatot V. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 15. jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 17. jūlijā Nr. LNP/2-11.1/19/1083) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot
vērā Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 18. jūnija atzinumu “Par J. ģimeni”,
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu,
kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 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, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut V. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta
ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.5.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
3. Izskatot J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 27. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 27. jūnijā Nr. LNP/2-11.1/19/1017) par dzīvojamās
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platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot
vērā Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 17. jūnija atzinumu “Par J. K.
ģimeni”, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši
Līvānu novada domes 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, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta
ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.6.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 21. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 21. jūnijā Nr. LNP/2-1.11/19/997) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.4.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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 K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 28. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 28. jūnijā Nr. LNP/2-1.11/19/1022) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.5.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 D. N.-K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 11. jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 11. jūlijā Nr. LNP/2-11.1/19/1070 par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus, kā personai, kurai nepieciešama pašvaldības palīdzība
dzīvojamās platības nodrošināšanā, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos
saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt D. N.-K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 1 – istabu dzīvokļa Liepu
iela 1A-5, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019. gada
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1.novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
6.2. D. N.-K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Liepu ielā
1A-5, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
6.3. Izslēgt D. N.-K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta ierosinājuma)
grupas, kārtas Nr. 1.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 precizējumu saistošo noteikumu izdošanas pamatojumā.
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 29.
maija vēstulē Nr. 1 - 18/5133 „Par saistošajiem noteikumiem” un ņemot vērā Vides
aizsardzības un reģionālās ministrijas 2019. gada 22. marta vēstulē Nr. 1-132/2580
“Par saistošajiem noteikumiem” sniegto skaidrojumu par pašvaldības rīcību
gadījumos, ja ir zaudējis spēku normatīvais akts uz kura pamata izdoti saistošie
noteikumi, un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” izdošanas pamatojumu un
izteikt to šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, trešo, un ceturto daļu, Ministru
kabineta 26.06.2018. noteikumiem Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu”

2. Noteikt, ka atbildīgā par precizējumu veikšanu ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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4. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par atbalsta pasākumiem
vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu
novada pašvaldībā”.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada
5.jūlija vēstulē Nr. 1 - 18/6500 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.8” izteiktos
iebildumus un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas sniegto
skaidrojumu, un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2019. gada 30. maija saistošajos noteikumos
Nr.8 „Par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību
traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā” šādus precizējumus:
1.1. Izteikt izdošanas pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”
1.2. Svītrot tekstā “I. Vispārīgie jautājumi”;
1.3. saistošo noteikumu 8.1.apakšpunktā svītrot vārdu “rakstisku”;
1.4. izteikt saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4. īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mājokļa īpašuma tiesības nav
nostiprinātas zemesgrāmatā;”
1.5. svītrot noteikumu 8.7. un 8.8.apakšpunktu un numurēt 8. punkta
apakšpunktus secīgi pēc kārtas;
1.6. iekļaut noteikumos 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Sociālais dienests papildus pārliecinās vai ir izsniegts:
9.1. Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas atzinums un
izpildmērījuma plāns veiktajam darbu apjomam, ja pandusa ierīkošanai nav bijusi
nepieciešama apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts vai būvatļauja;
9.2. apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts ar visu tajos ietverto
nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai nepieciešama apliecinājuma karte vai
paskaidrojuma raksts vai būvatļauju ar atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas un
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai nepieciešama
būvatļauja, un aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.”
1.7. mainīt noteikumu 9. punktu uz 10. un secīgi pēc kārtas mainīt pārējo
punktu numerāciju.
2. Apstiprināt saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par atbalsta pasākumiem vides
pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu novada
pašvaldībā” galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
3. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
Arnita Briška.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 4 lpp.
5. Par XIV Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
2019.gada 27.jūnija iesniegumu par XIV Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursa
nolikuma apstiprināšanu un izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas
skolas izstrādāto XIV Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikuma projektu, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt XIV Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 3 lpp.
6. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Pastaram, G. Krauklei
Izskatot Marijas Jansones, dzīvo (adrese), un Annas Greidānes, dzīvo (adrese),
2019. gada 15. jūlija iesniegumus par ievēlēšanu bāriņtiesas sastāvā sakarā ar
ievēlēšanas termiņa beigām 2019. gada 31. jūlijā, un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma
9.panta pirmo daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, lai nodrošinātu aizbildnības un
aizgādnības funkcijas, kā arī normatīvajos aktos noteikto notariālo un citu darbību
veikšanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, iepazīstoties ar
bāriņtiesas locekļu kandidātu pieteikumiem un pamatojoties uz Līvānu novada domes
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. No 2019. gada 1. augusta atkārtoti ievēlēt par Līvānu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāju uz pieciem gadiem:
Mariju JANSONI, dzīvo (adrese).
2. No 2019. gada 1. augusta atkārtoti ievēlēt par Līvānu novada Bāriņtiesas
locekli uz pieciem gadiem:
Annu GREIDĀNI, dzīvo (adrese).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
7. Par noteikumiem “Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu
izglītības grupās”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Pastare
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2019.gada 16.jūlija iesniegumu
par izstrādāto noteikumu “Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības
grupās” projekta apstiprināšanu un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21.
pantu 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz
nākamo klasi”, Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890
“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm,
kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un
saskaņā ar Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus “Par izglītojamo skaitu
Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās,
klasēs un interešu izglītības grupās” /skat.pielikumā/.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu
vadītāji.
Pielikumā: noteikumi uz 3 lpp.
8. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”
galīgajā redakcijā.
Ziņo M. Grigalis
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 17.
jūnija vēstulē Nr. 1 - 18/5764 „Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 7” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta pirmās daļas 3. punktu, un Tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, , I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim
balsojot „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2019.gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un
kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi) šādus
precizējumus:
1.1. Izteikt noteikumu 10.2. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto
pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei, kas ir noteikta Līvānu
novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 ,,Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā”
2.pielikuma 4.punktā (viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī ir 1.000 m3).”
1.2. Papildināt Noteikumu 35.5. punktu aiz vārdiem “pakalpojumu sniedzēja
rekvizīti” ar vārdiem “un pakalpojuma summa”;
1.3. Noteikumu 41. punktā aizvietot ciparus “2019. gada 1.jūlijam” ar
cipariem “2021.gada 1.janvārim”.
2. Apstiprināt saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā”
galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
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3. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada domes būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 14 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā, ka iebilst pret to, ka netiek
izmantots ministrijas piedāvātais vēlākais maksimālais termiņš.

9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Gobas” ar kopējo kadastra numuru 7666-0090020, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka V. V. S., dzīvo (adrese),
2019.gada 9.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Gobas”, kas sastāv no trīs
zemes vienībām 11,1 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 5,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0085, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Gobas”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-009-0020, zemes vienību 5,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0085, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666002-0085 piešķirt jaunu nosaukumu „Senči” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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1.4. 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 1lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Iztekas” ar kopējo kadastra numuru 7652-0030162, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka G. V., dzīvo (adrese),
2019. gada 11. jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Iztekas”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 6,7 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 0,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0162, atstāt esošo adresi un noteikt
zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.
panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Iztekas”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-003-0162, zemes vienību 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0162, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0162 un ar to saistītajām ēkām un būvēm atstāt noteikto adresi: Bērzu iela 2,
Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315 (klasifikatora kods 103867014),
un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. 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.
3. Izskatot nekustamā īpašuma „Ieviņas 1” ar kopējo kadastra numuru 7666009-0178, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces S. P., dzīvo
(adrese), 2019.gada 15.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ieviņas 1”, kas
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sastāv no četrām zemes vienībām 15,8 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā trešo
zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0469, un ceturto
zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0160, piešķirt tām
jaunus nosaukumus un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ieviņas 1”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra numuru 7666-009-0178, zemes vienību 3,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0469, un zemes vienību 2,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0160, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plāniem, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0469 piešķirt jaunu nosaukumu „Avenītes” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.3. Atdalāmajai zemes vienībai 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0160 piešķirt jaunu nosaukumu „Zemenītes” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.5. 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.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo M. Grigalis
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošai apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
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7686-007-0763, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā
ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21. pantu Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0763, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Laiks” un noteikt adresi: ,,Laiks”, Dubnas
viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads, (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
11. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot G. V., dzīvo: (adrese), 2019.gada 11.jūlija iesniegumu par zemes
vienības 1,0906 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0281 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 1,0906 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030281, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-25 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu”, iekļauta
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 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,0906 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0281, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un 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 A. K., dzīvo: (adrese), 2019.gada 8.jūlija iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0305 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0305,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada
29.novembra sēdes lēmumu Nr.22-23(2) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā”, iekļauta 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 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0305, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā
Jersikas 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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Kalnadruvas”.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot nekustamā īpašuma „Kalnadruvas” ar kopējo kadastra numuru 7682002-0370, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka SIA ,,BUGE”, reģ.
Nr.41503052471, juridiskā adrese: ,,Ražotnes”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads,
2019.gada 26.jūnija iesniegumu par minētā nekustamā īpašuma zemes vienības 2,07
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0370 sadalīšanu divos zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu 0,02 ha platībā, piešķirt tam nosaukumu ,,Kalnadruvu
masts” noteikt adresi: ,,Kalnadruvu masts”, Sutru pagasts, Līvānu novads un noteikt
zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(1201), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0370 palikušajam
zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Kalnadruvas” un noteikto adresi
,,Kalnadruvas”, Sutru pagasts, Līvānu novads, un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 2.daļas 2.3. nodaļu un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības
projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Kalnadruva”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 2,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0370, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 0,02
ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
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6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:2000,
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu,
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšana.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: zemes vienības shēma ar dalījuma skici uz 1 lpp.

13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Upītes”.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot R. S., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas S. S., dzīvo (adrese),
2019.gada 11.jūlija iesniegumu saskaņā ar 2019.gada 4.jūlija nekustamā īpašuma
pirkšanas priekšlīguma Nr.1305 pilnvarojumu par nekustamā īpašuma „Upītes” ar
kopējo kadastra numuru 7682-002-0137, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā,
kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 38,9 ha, zemes vienības 36,4
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0137 sadalīšanu divos zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu 8,5 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu ,,Upes krasts”
un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682-0020137 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Upītes” un noteikto
adresi ,,Upītes”, Kauparnieki, Sutru pagasts, Līvānu novads, un atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
2.daļas 2.3. nodaļu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts,
ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Upītes”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 36,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0137, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 8,5
ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000,
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu,
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai,
6.4. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: kartes skata izdruka ar sadales shēmu uz 1 lpp.
14. Par Līvānu novada domes kustamās mantas nodošanu utilizācijai.
Ziņo A. Vaivods

Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2019.gada 24.maija vēstuli Nr.
1-12/35 “Par traktortehnikas un inventāra atsavināšanu un pārdošanu izsolē” par
kultivatora KPS-4, ekspluatācijā no 1987.gada 30.decembra, un arkla PLN-3-30,
ekspluatācijā no 1996.gada 30.aprīļa, tālākas izmantošanas neizdevīgumu, un ņemot
vērā, ka kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem
ir 0,00 EUR, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar
pašvaldības kustamo mantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1.Atļaut norakstīt kultivatoru KPS-4, ekspluatācijā no 1987.gada 30.decembra,
un arklu PLN-3-30, ekspluatācijā no 1996.gada 30.aprīļa, atlikusī bilances vērtība
0,00 EUR.
2. Lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu nodot utilizācijai un ieņēmumus
ieskaitīt Līvānu novada domes budžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
15. Par dzīvokļa Nr. 13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz 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), un L. T. (L. T.),
personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 12. jūlija
iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2018. gada 29. novembra lēmumam Nr. 19-17 “Par dzīvokļa Nr. 13 Saules ielā
24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2019. gada 3.
jūlija nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/19-2110, saskaņā ar kuru dzīvoklis
Nr. 13 dzīvojamā mājā Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 4400
EUR (četri tūkstoši četri simti euro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, un 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, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot L.T. (L. T.), personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), uz
nomaksu dzīvokli Nr. 13 (kadastra Nr. 7611 900 1132) dzīvojamā mājā Saules ielā
24, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 49,3 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma
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4714/259398 domājamās daļas un 4714/259398 domājamās daļas no zemesgabala ar
kadastra Nr. 7611 003 0802 par noteikto maksu 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti
euro), nosakot 3 (triju) gadu nomaksas termiņu.
2. L.T. (L. T.) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo
iemaksu 10 procentu apmērā no pirkuma maksas – 440,00 EUR (četri simti četrdesmit
euro un 00 centi), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB
banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 3960 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām triju gadu laikā, maksājumus
veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar L. T. (L. T.) noslēdzams pēc lēmuma 2.
punktā noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par dzīvokļa Nr. 18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz 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) un I. B., personas
kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 17. jūlija
iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2018. gada 29. novembra lēmumam Nr. 19-18 “Par dzīvokļa Nr. 18 Rīgas ielā
24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2019. gada 3.
jūlija nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/19-2063, saskaņā ar kuru dzīvoklis
Nr. 18 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 4600 EUR
(četri tūkstoši seši simti euro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, un 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
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dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot I. B., personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), uz nomaksu
dzīvokli Nr. 18 (kadastra Nr. 7611 900 1131) dzīvojamā mājā Rīgas ielā 24, Līvānos,
Līvānu novadā ar kopējo platību 53 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 5176/335631
domājamās daļas un 5176/335631 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.
7611 003 1210 par noteikto maksu 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro), nosakot
17 (septiņpadsmit) mēnešu nomaksas termiņu.
2. I. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi), to ieskaitot Līvānu novada
domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 2500 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām septiņpadsmit mēnešu laikā,
maksājumus veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar I. B. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Par nomu antenas uzstādīšanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro R. Klibiķe, R. Šmukste, U. Skreivers,
Izskatot inženierfirmas, SIA “Scintilla”, reģ. Nr. 50103058471, juridiskā
adrese: Meteora ielā 15, Rīga, LV-1002, 2019. gada 17. maija vēstuli Nr.05/19-03
par atļauju izvietot telekomunikācijas antenas pašvaldībai piederošajā būvē
“Ūdenstornis” (kadastra Nr.7668 007 0179 004), Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, lai uzlabotu esošo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti Rudzātu pagastā,
un pamatojoties uz 2019. gada 22. jūnija apsekošanas aktu, konstatēts, ka
telekomunikācijas antenu uzstādīšana būvē “Ūdenstornis” ir iespējama.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20. februāra noteikumu Nr. 97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3. apakšpunktam, kas nosaka,
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ka šo noteikumu 2.nodaļas (t.i. nomas objekta iznomāšanas kārtība, kas paredz
nomnieku noskaidrot rakstiskā vai mutiskā izsolē) var nepiemērot, ja iznomā nomas
objekta daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, izņemot 12. punktu, kas nosaka, ka
lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, un saskaņā ar
Rudzātu pagasta valdes ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu, un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt inženierfirmai, SIA “Scintilla”, reģ.Nr. 50103058471, juridiskā
adrese: Meteora ielā 15, Rīga, LV-1002, pašvaldības būves “Ūdenstornis” (kadastra
Nr.7668 007 0179 004), Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, daļu 2 (divu)
kvadrātmetru platībā telekomunikācijas antenu uzstādīšanai un ekspluatācijai termiņā
uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 50,00 EUR gadā un PVN 21%.
3. Nomas līgumu slēgt pēc telekomunikācijas antenu uzstādīšanas
dokumentācijas ar risinājumu to stiprinājumiem un jumta seguma hermētiskuma
nodrošināšanai izstrādāšanas un saskaņošanas Līvānu novada Būvvaldē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe un atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.

18. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2019.gada 28.jūnija
iesniegumu Nr. 1-12/12 par līdzekļu piešķiršanu 5004,94 EUR apmērā apkures
sistēmas remontam sakarā ar apkures sistēmas avāriju un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 5004,94 EUR apmērā Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas apkures sistēmas remontam no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska un Līvānu
novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktore Ilze Vanaga.
2. Izskatot Būvniecības valsts kontroles biroja 2019.gada 27.jūnija atzinumu
Nr.BIS-BV-15.1-2019-172 par ēkas Smilšu ielā 3, Līvānos ekspluatācijas pārbaudi,
kurā novērtēta būves atbilstība lietošanas drošības prasībām, konstatēts, ka ēkai ir
bojājumi, kas ietekmē iedzīvotāju drošību ēkas teritorijā. Būvniecības valsts kontroles
biroja atzinumā bojājumu novēršanai norādīts termiņš līdz 2019.gada 1.septembrim.
Ēkas Smilšu ielā 3, Līvānos, drošas lietošanas prasību nodrošināšanas darbu izpildei,
saskaņā ar sastādīto tāmi, nepieciešami līdzekļi 4862,23 EUR apmērā, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 4862,23 EUR apmērā Būvniecības valsts kontroles
biroja konstatēto bojājumu novēršanai ēkai Smilšu ielā 3, Līvānos no Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2019.gada 15.jūlija vēstuli Nr. 1-12/46 par
līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu laukuma iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kuru
izmaksas saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem sastāda 6969,60 EUR (ieskaitot PVN),
un ņemot vērā, ka 5828,00 EUR tiks finansēti no Jaunsilavas pamatskolas 2019.gada
budžeta līdzekļiem, līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda 1141,60 EUR, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1141,60 EUR apmērā Jaunsilavas pamatskolas
bērnu rotaļu laukuma iekārtu iegādei un uzstādīšanai no Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā.

25

3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska un
Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre.
19. Par pētījuma “Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu organizēšanas
vietu noteikšanai Līvānu novadā” izstrādi.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei, G. Krauklei, A. Veiguram, V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
Ņemot vērā 2018. gadā Līvānu novada pašvaldības veiktās iedzīvotāju
aptaujas rezultātus, kur iedzīvotāji izteica negatīvu viedokli par jaunu spēļu zāļu un
derību pieņemšanas vietu atvēršanu Līvānu pilsētā, un to, ka Līvānu novada domes
2018. gada 27. septembra lēmums N.16-13 “Par spēļu zāles un derību pieņemšanas
vietu Rīgas ielā 108, Līvānos, Līvānu novadā” ir apstrīdēts tiesā, kā arī to, ka
Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešajā daļā ir noteiktas pašvaldības tiesības
izvērtēt vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, bet normatīvajos
aktos nav noteikti kritēriji šādam izvērtējumam, līdz ar to ir nepieciešams izstrādāt
pašvaldības normatīvo bāzi azartspēļu pakalpojuma un sociālās aizsardzības jomu
savstarpējai regulēšanai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas
nosaka, ka “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu” un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Uzsākt pētījuma “Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu
organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” izstrādi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par izstrādi ir Līvānu novada domes izpilddirektors
Uldis Skreivers.
3. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
3.1. Andris Vaivods – Līvānu novada domes priekšsēdētājs,
3.2. Ginta Kraukle – Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
3.3. Uldis Skreivers – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
3.4. Renāte Šmukste – Priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
3.5. Iveta Dobele – Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
4. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt atbilstošus speciālistus.
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5. Apstiprināt pētījuma “Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu
organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” izstrādes darba uzdevumu (skat.
pielikumā).
6. Piešķirt līdzekļus 3993,00 EUR apmērā pētījuma “Priekšnosacījumu
izstrāde azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” izstrādei
no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: darba uzdevums uz 2 lpp.
20. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā
“Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas
periodam 2019-2025”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2019. gada 30. maija lēmumu
Nr. 39-2-60/4740 par projekta iesniegumu Nr.5.6.2.0/19/I/002 “Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”,
veikt grozījumus ar Līvānu novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.27 apstiprinātās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3. daļas “Rīcību plāns 2019 - 2025” pasākumā Nr. 2.5.1.6. Līvānu
pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā
zonā Nr.2, t.sk. 4.daļas “Investīciju plāns 2019 - 2021” pasākumā Nr. 2.5.1.6., un tā
pielikuma Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025” pasākumā Nr. 2.5.1.6., un
pamatojoties uz 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 R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3. daļas “Rīcību plāns 2019-2025” pasākumu Nr. 2.5.1.6. Līvānu
pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā
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zonā Nr.2, t.sk. 4.daļas “Investīciju plāns 2019.-2021” pasākumu Nr. 2.5.1.6., un tā
pielikuma Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025” pasākumā Nr. 2.5.1.6..
2. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3.daļu “Rīcību plāns 2019-2025” (skat. pielikumā).
3. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 4. daļu “Investīciju plāns 2019-2021” (skat. pielikumā).
4. Precizēt 4. daļas “Investīciju plāns 2019-2021” pielikumu Nr.1 “ITI
projektu idejas periodam 2019-2025” (skat. pielikumā).
5. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”,
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī nosūtīt Latgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) 3.daļa “Rīcību plāns 2019-2025” uz 43 lapām,
2) 4.daļa “Investīciju plāns 2019-2021” uz 37 lapām,
3) 4.daļas “Investīciju plāns 2019-2021” pielikums Nr.1. “ITI projektu idejas
periodam 2019-2025” uz 23 lapām.
21. Par Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu iedzīvotāju iesniegumu
par teritoriju daļēju iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots M. Grigalim, V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Līvānu novada dome ir saņēmusi Vārkavas novada Rožkalnu pagasta
iedzīvotāju 2019. gada 21. jūnija un 15. jūlija iesniegumus un Upmalas pagasta
iedzīvotāju 2019. gada 1. jūlija iesniegumu ar ierosinājumu plānotās administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros Vārkavas novada teritorijas daļas, kurā ietilpst Rožkalnu
pagasta Neicenieku, Augšmuktu, Spričvecumu, Romānvecumu, Jaudzemu,
Kvedervecumu, Briežu, Rimicānu, Strodu, Vingru, Plociņu, Gadzānu apdzīvotās
vietas un Upmalas pagasta Vanagu, Vilcānu, Kļavinsku, Pūgaiņu, Šķilteru, Mačānu,
Egļupes, Zūsinu, Svaļbišku, Melnās zemes ciemu teritorijas, iekļaušanu Līvānu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, to pamatojot ar minēto apdzīvoto vietu
un ciemu funkcionālo un ekonomisko sasaisti ar administratīvo centru Līvānos un šo
ciemu ģeogrāfisko atrašanos tuvāk Līvāniem nekā Preiļiem, to, ka tās vēsturiski
ietilpa Līvānu pagastā, un to, ka jau šobrīd šajās apdzīvotajās vietās un ciemos
dzīvojošie iedzīvotāji izmanto izglītības, sociālos un citus pakalpojumus Līvānu
novadā, un iepazīstoties ar Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas 2019. gada 5.
jūlija vēstuli Nr. 1-17/6474 “Par atbildes sniegšanu” adresētu Vārkavas novada
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iedzīvotājiem kolektīvā iesnieguma autoru informēšanai, kā arī ņemot vērā, ka
normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja pašvaldību administratīvo teritoriju sadalīšana,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu iedzīvotāju
iniciatīvu par šo pagastu apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Līvānu
novada administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros.
2. Informēt par pieņemto lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Vārkavas novada domi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
22. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2019.gada
19.jūlija iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo
daļu un Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 2016.gada 31. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 24.1.punktu un Līvānu
novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 8. punktu un 11.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav un deputātei G. Krauklei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu par nostrādāto darba periodu no 2018.gada 6.septembra
līdz 2019.gada 5.septembrim – četrpadsmit darba dienas no 2019.gada 22.augusta līdz
2019.gada 10.septembrim un piecas papildatvaļinājuma dienas no 2019.gada
11.septembra līdz 17.septembrim.
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt priekšsēdētāja vietniecei Ginta Krauklei.
3. Par domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu atbilstošajā periodā noteikt
Gintai Krauklei 30% piemaksu pie amatalgas.
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4. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa
„Līvānu novads VAR 2019” rīkošanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Stahovska
Saskaņā ar Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierosinājumu un nolūkā
sekmēt saimniecisko darbību Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu, un ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto
saskaņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
10.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Rīkot uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2019” un
izsludināt pieteikšanos konkursam ar 2019. gada 08. augustu.
2. Apstiprināt konkursa „Līvānu novads VAR 2019” nolikumu (skat.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 13 lpp.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2019. gada 31. jūlijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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