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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 /līdz plkst.1030/
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS /līdz plkst.1115/
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Andris VAIVODS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ginta KRAUKLE, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Pēteris ROMANOVSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos,
4) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
5) Helēna JABLONSKA, Finanšu daļas vadītāja,

6) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
7) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
9) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
11) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
12) Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
13) Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris,
14) Baiba VUCENLAZDĀNE, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
15) Gunita VAIVODE, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece,
16) Inga BOKĀNE, juriskonsulte,
17) Arnita BRIŠKA, Sociālā dienesta vadītāja,
18) Marija JANSONE, Bāriņtiesas priekšsēdētāja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes locekļu
iecelšanas saskaņošanu. Ziņo A. Vaivods.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par grozījumiem Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
5. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumu jaunā
redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību
nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par Līvānu novada domes noteikumu “Līvānu novada pašvaldības privātuma
politika” apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Jaunpurenes”
robežu pārkārtošanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jāņa
Kalns” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes ierīcības projekta zemes īpašumiem Celtniecības ielā 8, Līvānos,
Celtniecības ielā 8A, Līvānos, Celtniecības ielā 8B, Līvānos un Celtniecības
ielā bez numura , Līvānos robežu pārkārtošanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Pakalni” Turku
pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
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18. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu” galīgajā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par dzīvokļa Nr.39 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumā
Nr.19-22 “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
22. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora-ekskavatora JUMZ-6,
1979. izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
23. Par zemes nodošanu īpašumā. Ziņo A. Vaivods.
24. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS-4 izsoli. Ziņo
A. Vaivods.
26. Par telpu nodošanu nomā. Ziņo A. Vaivods.
27. Par grozījumiem 2019. gada 30. maija Līvānu novada domes lēmumā Nr.831 “Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos
Nr.1 “Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”. Ziņo A. Vaivods.
30. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
31. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžetā. Ziņo
A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Pastaram
26.septembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
26.septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Moldovas
pašvaldību delegācija. Vizīti koordinēja Latvijas Pašvaldību savienība.
26.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rēzeknē piedalījās
Latgales plānošanas reģiona kopsapulcē un Latgales plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdē (LPRAP). Pēc LPRAP sēdes notika Latgales Speciālās ekonomiskās
zonas Uzraudzības padomes sēde.
26. – 29. septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja
delegāciju 6 pašvaldības pārstāvju sastāvā, kas pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros
apmeklēja Līvānu sadraudzības pilsētu Žodino (Baltkrievija) un iepazinās ar izglītības
jomu Žodino pilsētā.
30.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece
Gunita Vaivode tikās ar SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" pārstāvjiem,
lai pārrunātu Līvānu pilsētas apzaļumošanas ieceres 2020.gadam.
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1.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) vadību, lai pārrunātu
jautājumus par Administratīvi teritoriālo reformu, par pašvaldību aizņemšanās
nosacījumiem, par ES fondu projektiem. Vēlāk Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA)
valdes sēdē, kurā tika skatīti jautājumi par administratīvi teritoriālo reformu, Latvijas
Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam u.c. jautājumi.
1.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītajā pasākumā Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centrā "Rožlejas" un sveica centra iemītniekus.
1.oktobrī Līvānu novada domes vadība tikās ar AS “Sadales tīkls” pārstāvjiem, kuri
iepazīstināja ar uzņēmuma tuvāko gadu projektiem. Šī un nākamā gada apjomīgākais
objekts Līvānu pilsētā būs Ubaglīča apkaimes elektrotīklu izbūve un pieslēgumu
nodrošināšana ap 300 mājsaimniecībām.
1.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās stikla mākslas darbu izstādes “BŪT/TO BE”
atklāšanā Latgales Mākslas un amatniecības centrā un tikās ar Latvijas Mākslas
akadēmijas pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
2.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Krustpils
novada Vīpes pagasta pārstāvjiem, kuri interesējās par iespējām Vīpes pagasta teritoriju
iekļaut Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēdē. Tika skatīti jautājumi par ziņojumu Eiropas Komisijai (EK) par biotopu
(dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā, par grozījumiem Dabas resursu
nodokļa likumā, par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) projekta
1.redakciju.
2. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne rīkoja sanāksmi novada pagastu
pārvalžu vadītājiem un kultūras darbiniekiem, lai pārrunātu šī gada 2. novembrī plānotā
lauksaimnieku gada pasākuma organizatoriskos jautājumus.
3.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un pašvaldības
pārstāvji Preiļos piedalījās piecu novadu iedzīvotāju forumā “Darām pa savam”, kuru
rīkoja nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.
3.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece Līvānu novada Kultūras centrā
sveica novada pedagogus Starptautiskajā skolotāju dienā.
3. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu novada
Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
pārstāvjiem, kur tika diskutēts par atbalsta iespējām novada trūcīgajām ģimenēm, kam
ir izveidojušies parādi par komunālajiem pakalpojumiem.
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4.oktobrī Līvānu pilsētas parkā Līvānu novada domes deputāti un darbinieki, kā arī
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvji Latvijas Pašvaldību
savienības Meža dienu projekta ietvaros iestādīja 14 Rojal Red šķirnes kļavas.
5.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada
Kultūras centrā teica uzrunu un sveica novada seniorus Starptautiskajai veco ļaužu
dienai veltītajā pasākumā.
7.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Latgales
plānošanas reģiona Administrācijas vadītāju Ivetu Maļinu-Tabūni, lai pārrunātu
jautājumus par Latgales programmas finansējumu. Šajā pat dienā domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Domes sēdē, kurā kopā
ar Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu, finanšu ministru Jāni Reiru, vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci un satiksmes ministru Tāli
Linkaitu tika apspriests Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2020. gada
vienošanās un domstarpību protokols.
8.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu siltums” pārstāvji Rīgā tikās ar AS “Attīstības finanšu
institūcija ALTUM” vadību, lai pārrunātu jautājumus par 5 Līvānu novada daudzīvokļu
dzīvojamo māju siltināšanas projektu virzību. Šobrīd tiek gaidīti ALTUM atzinumi, lai
varētu izsludināt būvdarbu iepirkumus.
8., 23. un 28.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar Līvānu novada
Bāriņtiesas un Līvānu novada Sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus.
9.oktobrī notika pārrunas ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu pretendentiem. Komisija pārrunu rezultātā
izraudzījusies pretendentus, par kuru apstiprināšanu tiks lemts domes sēdē.
10.oktobrī notika VAS «Latvijas dzelzceļš» organizētas mācības, kuru laikā tika imitēta
kravas un pasažieru vilcienu vagonu sadursme, bīstamas kravas izplūšana un
aizdegšanās. Mācībās piedalījās Latvijas dzelzceļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Nacionālo
bruņoto spēku, Valsts vides dienesta un Līvānu novada civilās aizsardzības komisijas
pārstāvji.
11.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu novada jaunajiem sporta talantiem un viņu
treneriem. Septiņi Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi saņēma
vienreizēju stipendiju par sasniegumiem izvēlētajā sporta veidā, kuras pasniedza
Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji.
11. un 23. oktobrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers vadīja
sanāksmi par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānos
2020.gadā. Piedalījās Līvānu novada domes vadība, daļu vadītāji un atbildīgie
speciālisti.

5

12.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu
slāvu kultūras ansambļa “Uzori” rīkotajā baltkrievu kultūras dienai veltītajā koncertā.
16.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas Mākslas
muzejā piedalījās Latvijas Ordeņu brālības valdes sēdē, kurā viņš tika uzņemts par tās
biedru. Par Ordeņu brālības biedru var kļūt personas, kas saņēmušas kādu no
augstākajiem valsts apbalvojumiem.
17.oktobrī Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti Līvānos tikās ar
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes vadību un speciālistiem, lai pārrunātu
jautājumus par dolomīta ieguvju rekultivāciju un notekūdeņu novadīšanu novada
teritorijā.
17.oktobrī izpilddirektors Uldis Skreivers vadīja sanāksmi par iekšējo darba procesu
pilnveidošanu pašvaldībā. Piedalījās Līvānu novada domes vadība, daļu vadītāji un
atbildīgie speciālisti.
19. oktobrī Līvānu novada domes vadība sveica Jaunsilavas pamatskolas kolektīvu
skolas 30 gadu jubilejā.
22.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Nodarbinātības
valsts aģentūras Preiļu filiāles vadītāju Viju Jakimovu, lai pārrunātu jautājumus par
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānos un par
nodarbinātības un bezdarba mazināšanas programmām.
24.oktobrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
25.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu
novada Kultūras centra un Līvānu Bērnu un jauniešu centra vadību, lai pārrunātu
jautājumus par gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
kas notiks Rīgā 2020.gadā no 6. līdz 12.jūlijam.
28.oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA “Līvānu slimnīca” vadību
un speciālistiem, kā arī Līvānu novada Sociālā dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu
jautājumus par Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
nodaļas darbību un klientu uzņemšanas kārtību.
Uzklausot deputātes Ināras Kalvānes priekšlikumu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
Mainīt domes sēdes darba kārtību un kā otro skatīt 28. domes sēdes darba
kārtības jautājumu „Par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes
locekļu iecelšanas saskaņošana”.
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2. Par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes locekļu
iecelšanas saskaņošanu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, R. Aļijevam, J. Magdaļenokam,
A. Veiguram
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidāts
kandidāts Guntis Stiprais un valdes priekšsēdētāja amata kandidāts Raimonds
Šubnikovs prezentē sevi un atbild uz deputātu jautājumiem.
Deputāts V. Labinskis lūdz atsevišķu balsojumu par katru kandidātu.
Pamatojoties uz Līvānu novada domes komisijas SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu pretendentu
izvērtēšanas 2019. gada 9. oktobra protokolu Nr.1, saskaņā ar 2015.gada 17.decembrī
ar Līvānu novada domes lēmumu Nr. 20-9 apstiprināto noteikumu Nr. 8 “Līvānu
novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 37.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav
un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Saskaņot Raimonda Šubnikova, dzīvo Zaļā ielā 4-15, Līvāni, Līvānu novads,
iecelšanu par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497,
juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes priekšsēdētāju
uz pieciem gadiem.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2. Saskaņot Gunta Stiprā, dzīvo “Rasas”, Kūkas, Rožupes pagasts, Līvānu
novads, iecelšanu par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes
locekli uz pieciem gadiem.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt atšķirīgā balsojuma pamatojumu –
atturējos sakarā ar to, ka Raimondam Šubnikovam nav pieredzes šinī nozarē, un mums
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domes priekšsēdētāja vietniece norādīja, ka bija daudzi stipri kandidāti, to starpā arī ar
pieredzi, un tā kā mūsu saraksta – Latvijas Reģionu apvienības deputātu saraksta
kandidāti paši nebija izvērtēšanas komitejā, nevarējām novērtēt, cik pamatoti šis
lēmums bija, tad es vēlu jaunajam priekšsēdētājam, protams, arī veiksmi, bet nevaru, tā
sakot, avansā izteikt uzticību. Cerēsim uz labāko!
3. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 14. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada
14.oktobra Nr. LNP/2-11.1/19/1479) par
pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 1-38, Līvānos īres tiesību piešķiršanu kā jaunajai
ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās 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 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, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt V. R., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2
– istabu dzīvokļa Raiņa ielā 1-38, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2020. gada 1.februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
1.2. V. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Raiņa ielā 1-38,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3. Izslēgt V. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr. 7.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.5. 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.
2. Izskatot J. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 21.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 21. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1513) par
pašvaldības dzīvokļa Krustpils ielā 14-12, Līvānos īres tiesību piešķiršanu kā jaunajai
ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu un 20.pantu, kurā noteikts, ka
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izīrētās 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 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, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt J. L., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2 –
istabu dzīvokļa Krustpils ielā 14-12, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2020. gada 1.februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
2.2. J. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Krustpils ielā 1412, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
2.3. Izslēgt J. L. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr.8.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.5. 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. Izskatot E. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 09.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 09. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1414) par pašvaldības
dzīvokļa Saules ielā 12-38, Līvānos īres tiesību piešķiršanu kā Valsts policijas Latgales
reģiona jaunākajam inspektoram un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.panta 11.punktu, 21.1panta pirmā daļas otro punktu, 21.2 panta
trešo daļu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības
dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība
nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes
2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā
tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 13.
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, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt E. P., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2 –
istabu dzīvokļa Saules ielā 12-38, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz darba
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.
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3.2. E. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Saules ielā 12-38,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3 SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība” noslēgt sadarbības līgumu ar
E. P. darba devēju Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi.
3.4. Izslēgt E. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr.7.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.6. 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.
4. Izskatot V. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 07.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 07.oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1404) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā personai, kas tiek izlikta no dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ar dzīvojamo platību nodrošināmas maznodrošinātas
personas, kuras ir personas ar invaliditāti vai ar kurām kopā dzīvo maznodrošināta
persona ar invaliditāti, kā arī 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, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt V. Š., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2 –
istabu dzīvokļa Rīgas ielā 65-18, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2020. gada 1. februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
4.2. V. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 65-18,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.3. Izslēgt V. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta ierosinājumu)
nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.8.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.5. 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.
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5. Izskatot Ē. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 23.septembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 23. septembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1321) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz Latvijas Republikas
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, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut Ē. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.9.
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.
6. Izskatot V. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 25. septembra
iesniegumu, (reģistrēts 2019.gada 25.septembrī Nr.2-11.1/19/1331) par palīdzību
dzīvojamās platības nodrošināšanā, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām
ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns
sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. 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, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1 Iekļaut V. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese) pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupā, kārtas Nr.10.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. 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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7. Izskatot I. M., 2019. gada 21. oktobra iesniegumu (reģistrēts 2019.gada
21.oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1526) par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai,
kas atgriezusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5.punktu, kurā noteikts, ka ar
dzīvojamo platību pirmām kārtām nodrošināmas maznodrošinātas personas, kuras pēc
soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja
attiecīgās pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā, 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,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt I. M., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 1 –
istabu dzīvokļa Rīgas ielā 128-35, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2020. gada 1.februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
7.2. I. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 128-35,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
7.3. Izslēgt I. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmām kārtām nodrošināmo personu grupā ar kārtas
Nr.2.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.5. 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.
4. Par grozījumiem Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2019.gada 14.oktobra vēstuli
Nr. 1- 20/38 par grozījumiem Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā un
pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8.
un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Veikt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā (apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija sēdes protokolu Nr.6 lēmumu Nr.6-3) šādus
grozījumus:
1.1. Papildināt Nolikuma I nodaļas “Vispārīgie jautājumi” 7.punktu ar šādiem
apakšpunktiem:
“7.6. Rudzātu vidusskola (Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads);
7.7. Jersikas pamatskola (Skolas iela 2, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu
novads).”
1.2. Izteikt Nolikuma 11.punktu šādā redakcijā :
“11. Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas piecos sporta veidos:
11.1.vieglatlētika (programmas kods 20V 813 00 1, 30V 813 00 1);
11.2.basketbols (programmas kods 20V 813 00 1, 30V 813 00 1);
11.3.volejbols (programmas kods 20V 813 00 1, 30V 813 00 1);
11.4.dambrete (programmas kods 20V 813 00 1, 30V 813 00 1);
11.5. futbols (programmas kods 20V 813 00 1, 30V 813 00 1).”
1.3. Izteikt Nolikuma 17.punkta otro teikumu šādā redakcijā :
“Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1.septembra–1.novembrim.”
1.4. Izteikt nolikuma 19.punktu šādā redakcijā:
“19. Skolā izglītojamie ir bērni un jaunieši no 5 līdz 25 gadu vecumam”.
1.5. No Nolikuma 24.punkta izslēgt 24.25. apakšpunktu (24.25. civilās
aizsardzības un ugunsdrošības plāns).
1.6. No Nolikuma 25.punkta izslēgt 25.6.apakšpunktu (25.6.mācību-treniņu
nodarbību žurnāli).
1.7. Izteikt nolikuma VIII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“VIII Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
5. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumu
jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots R. Šmukstei
Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2019.gada 14.
oktobra vēstuli Nr. 1- 8/15 par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un šī nolikuma projektu, un pamatojoties uz
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumu
jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes
2010. gada 25.marta sēdes protokola Nr.6, lēmumu Nr. 6-16 (ar grozījumiem
29.09.2011., 26.03.2015., 25.10.2018.).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 6 lpp.
6. Par Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību nolikumu
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots M. Vilcānei, G. Pastaram, A. Bondarevam
Izskatot Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas
vietnieces Mārītes Vilcānes iesniegto Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltīto sacensību 4. LĪVENHOFAS SKRĒJIENA pa Līvānu pilsētas ielām nolikuma
projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltīto sacensību 4. LĪVENHOFAS SKRĒJIENS nolikumu (skatīt pielikumu).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolēt atšķirīgo viedokli – es atkārtoti iebilstu pret
nosaukumu, ka tiek izmantots barona Līvena vārds, kura senči savā vārdā nosauca gan
mūsu Līvānus, priekšteci, bet kura senči arī tāpatās kalpināja, klaušās dzina, verdzināja
mūsu senčus un man ir šī cilvēka tāda godināšana nepieņemama.
Tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums.
Deputāts Ramiss Aļijevs atstāj domes sēdi.
7. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Jaunušānei
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„Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu”
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.
gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu, 2.2.10. punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos
gadījumos pēc Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājuma
budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros un ņemot vērā, ka kopējais nomināciju skaits netiek
pārsniegts, Līvānu novada dome var lemt par Atzinības raksta piešķiršanu, ja personas
ieguldījums Līvānu novada attīstībā nav attiecināms ne uz vienu no minētajām
nominācijām, un 38. punktu, kā arī Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un
deputātei M. Vilcānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par pozitīva Līvānu
novada tēla veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, naudas
balvu 200 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un piemiņas velti ar Līvānu novada
simboliku:
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (2.2.1.):
Gaidu Ziedu, Līvānu novada iedzīvotāju, ilggadēju pedagoģi - par sabiedrisko
aktivitāti, nesavtīgu atbalstu līdzcilvēkiem, starptautiskās sadarbības veicināšanu un
Līvānu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (izvirza
Līvānu ev. lut. baznīcas draudze, 60 personas);
1.2. Nominācijā „Izglītība” (2.2.2.):
Anitu Reiteri, Līvānu 1. vidusskolas angļu valodas skolotāju un valodu jomas
koordinatori Līvānu novadā - par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu
pedagoģisko darbību, mērķtiecīgu un augsti rezultatīvu darbu, sagatavojot vidusskolu
absolventus centralizētajam eksāmenam svešvalodā, kā arī par ieguldījumu izglītības
jomas attīstībā Līvānu novadā (izvirza Līvānu 1. vidusskola);
1.3. Nominācijā „Kultūra” (2.2.3.):
Skaidrīti Šķimeli, Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīva “Dubnava”
vadītāju, biedrības “Līvānu novada pensionāri” un Latvijas Sarkanā krusta Jēkabpils
komitejas Līvānu novada nodaļas vadītāju – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu
Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīva “Dubnava” attīstībā, par
tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un pozitīva Līvānu
novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs (izvirza Līvānu novada Kultūras centrs).
1.4. Nominācijā “Sports” (2.2.4.):
Mārīti Vilcāni, Līvānu novada domes deputāti, Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja vietnieci, Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas treneri un sportisti – par augstu profesionalitāti treneres darbā,
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personīgajiem sasniegumiem sportā un nozīmīgu ieguldījumu sportiskā dzīvesveida
popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs (izvirza
Līvānu novada domes Sporta komisija)
2. Par ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
tautsaimniecības jomā, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu apbalvot ar
Līvānu novada domes Atzinības rakstu un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku:
2.1. Nominācijā “Uzņēmējdarbība” (2.2.5.):
2.1.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (2.2.5.1.)
SIA “LAVTRANS”, valdes locekle Tamāra Šuste – par ilggadēju un veiksmīgu
uzņēmējdarbību Līvānu novadā un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
loģistikas un kravu pārvadājumu jomā (izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centrs);
2.2.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (2.2.5.2.)
SIA “SALIKA”, valdes loceklis Kaspars Rokjāns - par veiksmīgu uzņēmējdarbību
Līvānu novada lauku teritorijā, attīstot metālapstrādes nozari, uzņēmuma strauju
izaugsmi un attīstību (izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs);
2.2.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.)
SIA “Eko Pinus”, valdes loceklis Jānis Spuriņš - par veiksmīgu startu
uzņēmējdarbībā, amatniecības tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī par
pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu, piedaloties akcijā “Zalta rūku ceļš Latgolā” un
citās ar tūrismu saistītās iniciatīvās (izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs,
Līvānu novada domes Sporta komisija).
3. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par pozitīva Līvānu
novada tēla veidošanu un saskaņā ar Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta
noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”
2.2.10. punktu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, naudas balvu 200
EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku:
3.1. Nominācijā “Darbs ar jaunatni”:
Ingu Zvaigzni-Sniķeri – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jauniešiem
Līvānu novadā, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” izveidi un
attīstību, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs /izvirza
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja/.
3.2. Nominācijā “Iedvesmas jaunietis”:
Skaidri Skuteli, Līvānu novada iedzīvotāju, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un
Zemes zinātņu fakultātes studentu – par mērķtiecīgu un radošu ideju realizēšanu,
ieguldījumu Līvānu novada jauniešu aktivizēšanā, Līvānu novada izglītības, sporta un
kultūras jomā veikto brīvprātīgo darbu, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla
veidošanu (izvirza Līvānu novada domes Sporta komisija);
16

3.3. Nominācijā “Iedvesmas seniors”:
Viktoriju Lāci, Līvānu novada iedzīvotāju - par sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu
Līvānu novada kultūras dzīves bagātināšanā, kā arī par sakārtotas vides veidošanu
Rožupes pagastā (izvirza Rožupes pagasta pārvalde).
4. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes Atzinības
rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2019. gada 18. novembrī.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Indra Upeniece.
8. Par Līvānu novada domes noteikumu „Līvānu novada pašvaldības privātuma
politika” apstiprināšanu
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes noteikumu „Līvānu novada pašvaldības privātuma
politika” projektu un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu un 73. panta pirmās daļas 4. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot

deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr.6 „Līvānu novada
pašvaldības privātuma politika”
2. Noteikt, ka Līvānu novada domes noteikumi Nr.6 „Līvānu novada
pašvaldības privātuma politika” stājas spēkā ar 2019. gada 1. novembri.
3. Publicēt noteikumus Līvānu novada mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv .
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja -priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers, pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītāji.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 10 lpp.
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Jaunpurenes”
robežu pārkārtošanai
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Jaunpurenes” ar kadastra Nr.7666-009-0204, kas
sastāv no zemes vienības 0,216 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0204,
Līvānu novada Rožupes pagasta Muceniekos, īpašnieču M. M., dzīvo (adrese), un A.
M., dzīvo (adrese), 2019.gada 16.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Jaunpurenes” zemes vienības 0,216 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-00917

0204 sadalīšanu divos zemes gabalos 0,121 ha un 0,095 ha platībā pa servitūta ceļa
vidu, un atdalīto zemes gabalu Nr.1 0,121 ha platībā pievienot M. M. īpašuma
,,Purenes” zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0274,
nosakot kopējo platību 1,821 ha, zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un adresi: ,,Purenes”, Mucenieki,
Rožupes pagasts, Līvānu novads, bet atdalīto zemes gabalu Nr.2 0,095 ha platībā
pievienot A. M. īpašuma ,,Jaunkrūmiņi” zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0276, nosakot kopējo platību 1,295 ha, zemes lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un
adresi: ,,Jaunkrūmiņi”, Mucenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, 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 „Jaunpurenes”
zemes vienībai, kas atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,216 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0204, to sadalot divos zemes nogabalos Nr.1
0,121 ha platībā un Nr.2 0,095 ha platībā saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. No īpašuma „Jaunpurenes” atdalīto zemes nogabalu Nr.1 0,121 ha platībā
pievienot īpašuma ,,Purenes” zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-009-0274, kas atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosakot
kopējo platību 1,821 ha, un atstāt nosaukumu „Purenes”.
3. No īpašuma „Jaunpurenes” atdalīto zemes nogabalu Nr.2 0,095 ha platībā
pievienot īpašuma ,,Jaunkrūmiņi” zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-009-0276, kas atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosakot
kopējo platību 1,295 ha, un atstāt nosaukumu „Jaunkrūmiņi”.
4. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
7. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
8. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
8.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mēroga 1:10000 pamatnes.
8.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
8.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
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8.4. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”.
9. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
10. 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 ar dalījuma skici uz 1 lpp.
zemes robežu plānu kopijas uz 2 lpp.

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Jāņa Kalns” Turku pagastā, Līvānu novadā
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Aprinķa mērnieks”, reģ. Nr.40103681842, juridiskā adrese:
Dzirnavu iela 5, Baldone, sertificētas zemes ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas
(sertifikāta Nr. BA-487) 2019.gada 18.septembra iesniegumu par izstrādātā zemes
ierīcības projekta ,,Jāņa Kalns” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0475 Līvānu novada Turku pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
27.jūnija lēmumam Nr.9-6 „Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumam
,,Jāņa Kalns”” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, 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 A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Jāņa Kalns" zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0475 Turku pagastā, Līvānu novadā, sadalot to trīs
zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-0070589 ar nosaukumu ,,Jāņa Kalns”– 5,16 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-0070591 ar nosaukumu ,,Jāņkalns”– 2,0 ha;
1.3. paliekošajam zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7686-0070592 ar nosaukumu ,,Jāņa Kalns”– 2,74 ha.
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2. Mainīt zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0591 ar
nosaukumu ,,Jāņkalns” 2,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi ,,Jāņa Kalns”, Aizpurieši, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 105468445) uz adresi: ,,Jāņkalns”, Aizpurieši, Turku pagasts,
Līvānu novads, LV-5316.
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0589 ar nosaukumu ,,Jāņa Kalns” 5,16 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0591 ar nosaukumu ,,Jāņkalns” 2,0 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0592 ar nosaukumu ,,Jāņa Kalns” 2,74 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0589, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0591 un Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0592 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes
ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Jāņa Kalns” grafiskā daļa uz 1 lpp.
11. Par zemes nomas izbeigšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. T., dzīvo (adrese), 2019. gada 25.septembra iesniegumu par
atteikšanos no zemes vienības 4,1775 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0040068, kas atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka
ar Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-24(1)
,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu” atzīts, ka tā ir pašvaldībai piekrītošā zeme un precizēta zemes
vienības platība 4,1775 ha;
zemes vienība 4,1775 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0068
iznomāta Z. T. saskaņā ar 2017.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu Nr. LNP/2-13.4/17/41.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai
tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
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A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 1.novembri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar Z. T., dzīvo
(adrese), par zemes vienības 4,1775 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0068,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes), kas nodota nomā saskaņā ar 2017.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes
nomas tipveida līgumu Nr. LNP/2-13.4/17/41.
2. Atstāt Līvānu novada pašvaldības valdījumā zemes vienību 4,1775 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0068, kas atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Rubeņi” ar kopējo kadastra numuru 7652-0030159, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces I. U., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas E. R., dzīvo (adrese), 2019.gada 7.oktobra iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Rubeņi”, kas sastāv no trīs zemes vienībām 8,2 ha kopplatībā
sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0159, kura atrodas Liepu ielā 24, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
noteikt dalīto zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 0,6 ha un komercdarbības objektu apbūve (kods
0801) 0,2 ha, 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 A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rubeņi”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-003-0159, zemes vienību 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0159, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
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robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0159 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai atstāt noteikto adresi: Liepu iela 24,
Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 106246802 ) un noteikt
dalīto zemes lietošanas mērķi:
1.2.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) 0,6 ha;
1.2.2. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 0,2 ha.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 izvietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Olūti” ar kopējo kadastra numuru 7666-0050064, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces SIA ,,J & E Īpašumi”,
reģ. Nr.55403025901, juridiskā adrese: 1905.gada iela 41, Koknese, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, valdes locekļa E. Ģ., 2019.gada 1.oktobra iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Olūti”, kas sastāv no četrām zemes vienībām 17,9 ha kopplatībā
sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-005-0071, trešo zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0050110 un ceturto zemes vienību 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0030
piešķirt tām jaunus nosaukumus un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un lauksaimniecība (kods
0101), 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 A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Olūti”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra numuru 7666-005-0064, zemes vienību 4,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0071, zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0110 un zemes vienību 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-002-0030, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu plāniem,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
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2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666005-0071 piešķirt jaunu nosaukumu „Olūtu mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.3. Atdalāmajai zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666005-0110 piešķirt jaunu nosaukumu „Mazie Olūti” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.4. Atdalāmajai zemes vienībai 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666002-0030 piešķirt jaunu nosaukumu „Olūtu pļavas” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.6. 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.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma „Gobas” ar kopējo kadastra numuru 7666-0090020, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka V. V. S., dzīvo (adrese),
2019.gada 4.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Gobas” sadalīšanu, atdalot
no tā zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0019, piešķirt tai
jaunu nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. 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 7666-009-0019, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0019 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaungobas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.4. 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.
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Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
13. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads, 2019.gada
26.septembra vēstuli Nr.1-9.315 par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 2016, kas atrodas Jersikas ielā 9, Līvānos, Līvānu
novadā, plānotai daļai 282,8 m2 platībā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu
izveidei, uzturēšanai un apsaimniekošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.1.punktu un
17.5.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas
līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā
noteiktajai zemes izmantošanai un nomas līgums nav pretrunā ar teritorijas plānojumu,
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamā īpašuma Jersikas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienībai 2837 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2016, dalīto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi apbūves tiesību reģistrēšanai saskaņā ar shēmu:
1.1.1. 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 282,8 m2 (1201),
1.1.2. transporta līdzekļu garāžu apbūve 2554,2 m2, (1001).
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma Jersikas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienības 2837 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2016, kas atrodas Jersikas
ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma
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 282,8 m2
platībā (1201), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zem ēkām un pagalmiem 282,8
m2 platībā.
1.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.2.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
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1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.5. 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: apbūves zemes plāns uz 1lpp.
2. Izskatot E. Š., dzīvo (adrese), 2019. gada 22. oktobra iesniegumu par zemes
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra Nr. 7652-002-0343, kas atrodas
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,0465 ha platībā sakarā ar
apbūves tiesības dārza mājas būvniecībai ierakstīšanu zemesgrāmatā, konstatēts, ka:
1) plānotā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0343 daļa ir
kooperatīvās dārzkopības sabiedrības ,,Rīts-94” mazdārziņš Nr. 59;
2) šobrīd zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0343 ar kopējo
platību 7,55 ha ir noteikts lietošanas mērķis - Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) visā zemes gabala platībā.
3) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0343 atrodas Līvānu
novada teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Mazdārziņu
teritorija (Z3), kur viens no galvenajiem teritorijas atļautās izmantošanas
veidiem ir nedzīvojamo dārza māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu un Ministru
kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
2.2., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma - kooperatīvās dārzkopības sabiedrības ,,Rīts94” zemes vienībai 7,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0343, kas atrodas
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
apbūves tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā saskaņā ar shēmu:
2.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 0,0465 ha, kods 0601.
2.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 7,5035 ha, kods 0601.
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 7,55 ha platībā ar kadastra Nr.
7652-002-0343, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, plānotai zemes
vienības daļai – mazdārziņam Nr. 59 kooperatīvā dārzkopības sabiedrībā ,,Rīts-94”,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā
0,0465 ha, (kods 0601), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un
pagalmiem 0,0465 ha platībā.
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2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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:

1) zemes gabala izvietojuma shēma uz 1 lpp.,
2) zemes vienības daļas plāna kopija uz 1 lpp.
14. Par nosaukuma piešķiršanu

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Rožupes pagasta valdes ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu
pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0061, kas
atrodas Rožupes 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 un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 10,2000 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0061, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
“Bērzupes mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 Rožupes pagasta valdes ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu
pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0060, kas
atrodas Rožupes 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 un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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2.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 38,4000 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0060, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
“Rožupes mežs” (sk. Pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 1lpp.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem Celtniecības
ielā 8, Līvānos, Celtniecības ielā 8A, Līvānos, Celtniecības ielā 8B, Līvānos un
Celtniecības ielā bez numura, Līvānos, robežu pārkārtošanai
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamo īpašuma Celtniecības ielā 8, Līvānos, ar kadastra Nr.7611002-0908, Celtniecības ielā 8A, Līvānos, ar kadastra Nr.7611-002-0914, Celtniecības
ielā 8B, Līvānos, ar kadastra Nr.7611-002-0921 un Celtniecības ielā bez numura,
Līvānos, ar kadastra Nr.7611-002-0909, īpašnieka SIA ,,Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”
reģ. Nr.41503023881, juridiskā adrese: Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads,
valdes priekšsēdētāja Z. Z. 2019. gada 9. oktobra iesniegumu par robežu pārkārtošanu
– sadali un apvienošanu nekustamajiem īpašumiem Celtniecības ielā 8, Līvānos, 47863
m2 platībā ar kadastra Nr.7611-002-0908, Celtniecības ielā 8A, Līvānos, 16843 m2
platībā ar kadastra Nr.7611-002-0914, Celtniecības ielā 8B, Līvānos, 4052 m2 platībā
ar kadastra Nr.7611-002-0921 un īpašumam Celtniecības ielā bez numura, Līvānos,
6021 m2 platībā ar kadastra Nr.7611-002-0909, 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma
Celtniecības ielā 8A, Līvānos, zemes vienību 16843 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611-002-0914, atdalot zemes nogabalu 422 m2 platībā un pievienot to nekustamā
īpašuma Celtniecības ielā 8, Līvānos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611002-0908.
2. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma
Celtniecības ielā 8, Līvānos, zemes vienību 47863 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611-002-0908, atdalot zemes nogabalu 23160 m2 platībā un pievienot to nekustamā
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īpašuma Celtniecības ielā 8A, Līvānos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611002-0914.
3. Atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma
Celtniecības ielā 8B, Līvānos, zemes vienību 4052 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611-002-0921 divās daļās, atdalīto zemes nogabalu 232 m2 platībā pievienot
nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8A, Līvānos, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7611-002-0914, bet otru nogabalu 3820 m2 platībā pievienot nekustamā
īpašuma Celtniecības ielā 8, Līvānos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611002-0908.
4. Atļaut pievienot atbilstoši grafiskajam pielikumam nekustamā īpašuma
Celtniecības ielā bez numura, Līvānos, zemes vienību 6021 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-002-0909 nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8, Līvānos, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0908.
5. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0914
kopējo platību 39813 m2 atbilstoši grafiskajam pielikumam (skat. pielikumā) un atstāt
adresi: Celtniecības ielā 8A, Līvāni, Līvānu novads, un esošo zemes lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
6. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0908
kopējo platību 34966 m2 atbilstoši grafiskajam pielikumam (skat. pielikumā) un atstāt
adresi: Celtniecības ielā 8, Līvāni, Līvānu novads, un esošo zemes lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
7. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
8. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
9. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
10. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
11. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
11.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mēroga 1:10000 pamatnes.
11.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
11.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
12. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
13. 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 ar dalījuma skici uz 1 lpp.
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16. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Pakalni”
Turku pagastā, Līvānu novadā
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Pakalni” ar kopējo kadastra numuru 7686-0070355, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces M. K., dzīvo (adrese),
2019.gada 4.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Pakalni”
zemes vienības 13,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0355 sadalīšanu trīs
zemes gabalos, atdalīt no tās pirmo zemes nogabalu 2,0 ha platībā, piešķirt
atdalāmajam zemes nogabalam jaunu nosaukumu ,,Upes pakalni” un noteikt jaunu
adresi ,,Upes pakalni”, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads, atstāt esošo
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība
(kods 0101), un atdalīt no tās otro zemes nogabalu 2,0 ha platībā, piešķirt atdalāmajam
zemes nogabalam jaunu nosaukumu ,,Pakalnu muiža” un atstāt esošo zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība (kods 0101) bet
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0475 palikušajam zemes nogabalam
atstāt esošo nosaukumu ,,Pakalni” 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, 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 „Pakalni”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 13,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0355, to sadalot trīs nogabalos, atdalot nogabalu Nr. 1 2,0 ha
platībā un nogabalu Nr. 2 2,0 ha platībā , saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam Nr. 1 2,0 ha platībā jaunu nosaukumu
,,Upes pakalni”.
3. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam Nr. 2 2,0 ha platībā jaunu nosaukumu
,,Pakalnu muiža”.
4. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
7. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
8. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
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8.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000 ;
8.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
8.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
8.4. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”.
9. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
10. 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 plānu kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
17. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot z/s ,,Kurmīši”, Reģ. Nr. LV7701006564, īpašnieka O. I., dzīvo (adrese),
2019.gada 18.septembra iesniegumu par 2012.gada 10.septembra Lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr. LND/9-7/12/48-2 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas
līgums noslēgts par neapbūvētu lauksaimniecības zemes nogabalu 10,0 ha platībā no
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 16,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0072, kas atrodas Starēs, Rožupes pagastā, Līvānu novadā), un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas
maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro,
un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Z/s ,,Kurmīši”, Reģ. Nr. LV7701006564, juridiskā adrese:
„Kurmīši”, Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads, 2012.gada 10.septembrī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/48-2 par zemes nogabalu 10,0
ha platībā no Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 16,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0072, kas atrodas Starēs, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, (līdz 2024.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti
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līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Noteikt zemes nomas maksu 2019. gadā 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar 2020. gada 1.
janvāri nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
Zemes nomas maksa maksājama par periodu no 2019.gada 9.septembra. (Nomas
līgums beidzies 09.09.2019.)
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp
18. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu” galīgajā redakcijā
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 26.
septembra vēstulē Nr. 1 - 18/9117 „Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10” sniegto
atzinumu par Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” un ņemot vērā
atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām
ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (…
kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), 21. pantu
un 43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu, un Tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” un
apstiprināt tos galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja -priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 8 lpp.
Deputāts Māris Grigalis atstāj domes sēdi.
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19. Par dzīvokļa Nr. 39 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 23. septembra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 1. punktu, kas nosaka,
ka var pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu, un LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes
2019. gada 27. augustā izdoto vienošanos, reģistra Nr. 2001, un Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 39 īpašumam Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 39 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 7611 503 0304 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā
kopīpašuma 5978/268713 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu)
dzīvokļa īrniekam J. S.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
1. Izskatot Līvānu novada Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa
parādnieku sarakstu, konstatēts, ka A. Z. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,58
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EUR par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 19-31, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra numuru 7611 900 0608.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
A. Z., personas kods (personas kods), miris 1999.gada 15.novembrī.
Atsaucoties uz 2016.gada 01.jūlijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu par pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma
lietu, sakarā ar 1999.gada 15.novembrī mirušā A. Z. atstāto mantojumu, Līvānu novada
dome 2016. gada 26. septembrī pieteica kreditora pretenziju 114,49 EUR apmērā par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu Daugavpils ielā 1931, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 0608.
2016. gada 13. oktobrī Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta
Daugaviete izdeva Aktu Nr.2439 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu
par bezmantinieka mantu. Pamatojoties uz to, Līvānu novada dome ir apturējusi
nokavējuma naudas pieaugumu pamatparādam, kas izveidojies uz 2016.gada
26.septembri, t.i. kreditora prasījuma sagatavošanas dienu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 124. punktu
tika ievesta zvērināta tiesu izpildītāja lieta par bezmantinieka mantu un no mantas
pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem 2019.gada 04.jūlijā Līvānu novada domes
budžetā kreditora pretenzijas segšanai tika ieskaitīti 114,49 EUR. Pēc kreditora
pretenzijas segšanas A. Z. palicis nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,58 EUR, kas
izveidojies par laika periodu no kreditora prasījuma iesniegšanas līdz mantas atzīšanai
par bezmantinieka mantu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu
maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas
par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības,
tad manta piekrīt valstij. Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā
kārtā patiesi iegūst. Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu,
kā arī tos parādus, kuri pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam
notāram uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un
ietverti publiskā aktā vai saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Ar dienu, kad taisa notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, apstājas
procentu, līgumsoda un citu blakusprasījumu pieaugums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka A. Z. nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 0,58 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
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A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst A. Z., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 0,58 EUR par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 19-31, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra numuru 7611 900 0608.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa
parādnieku sarakstu, konstatēts, ka G. M. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 4,01
EUR par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 23-34, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
numuru 7611 900 1461.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
G. M., personas kods (personas kods), miris 2014.gada 25.februārī.
Atsaucoties uz 2016.gada 03.martā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu par pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma
lietu, sakarā ar 2014.gada 25.februārī mirušā G. M. atstāto mantojumu, Līvānu novada
dome 2016.gada 25.maijā pieteica kreditora pretenziju 71,74 EUR apmērā par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu Lāčplēša ielā 23-34,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 1461.
2016.gada 20.jūnijā Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete
izdeva Aktu Nr.1407 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu. Pamatojoties uz to, Līvānu novada dome ir apturējusi
nokavējuma naudas pieaugumu pamatparādam, kas izveidojies uz 2016.gada 25.maiju,
t.i. kreditora prasījuma sagatavošanas dienu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 124. punktu
tika ievesta zvērināta tiesu izpildītāja lieta par bezmantinieka mantu un no mantas
pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem 2019.gada 26.jūlijā Līvānu novada domes
budžetā kreditora pretenzijas segšanai tika ieskaitīti 71,74 EUR. Pēc kreditora
pretenzijas segšanas G. M. palicis nekustamā īpašuma nodokļa parāds 4,01 EUR, kas
izveidojies par laika periodu no kreditora prasījuma iesniegšanas līdz mantas atzīšanai
par bezmantinieka mantu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu
maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas
par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības,
tad manta piekrīt valstij. Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā
kārtā patiesi iegūst. Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu,
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kā arī tos parādus, kuri pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam
notāram uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un
ietverti publiskā aktā vai saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Ar dienu, kad taisa notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, apstājas
procentu, līgumsoda un citu blakusprasījumu pieaugums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka G. M. nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 4,01 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst G. M., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 4,01 EUR par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 23-34, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra numuru 7611 900 1461.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa
parādnieku sarakstu, konstatēts, ka A. G. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,22
EUR par nekustamo īpašumu Rīgas iela 128-24, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
numuru 7611 900 0641.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
A. G., personas kods (personas kods), mirusi 2017.gada 18.septembrī.
Atsaucoties uz 2017.gada 13.decembrī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu par pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma
lietu, sakarā ar 2017.gada 18.septembrī mirušās A. G. atstāto mantojumu, Līvānu
novada dome 2018. gada 10. septembrī pieteica kreditora pretenziju 25,40 EUR apmērā
par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu Rīgas ielā 128-24,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 0641.
2018.gada 10.oktobrī Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete
izdeva Aktu Nr.2179 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu. Pamatojoties uz to, Līvānu novada dome ir apturējusi
nokavējuma naudas pieaugumu pamatparādam, kas izveidojies uz 2018.gada
10.septembri, t.i. kreditora prasījuma sagatavošanas dienu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 124. punktu
tika ievesta zvērināta tiesu izpildītāja lieta par bezmantinieka mantu un no mantas
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pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem 2019.gada 26.jūlijā Līvānu novada domes
budžetā kreditora pretenzijas segšanai tika ieskaitīti 25,40 EUR. Pēc kreditora
pretenzijas segšanas A. G. palicis nekustamā īpašuma nodokļa parāds 0,22 EUR, kas
izveidojies par laika periodu no kreditora prasījuma iesniegšanas līdz mantas atzīšanai
par bezmantinieka mantu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu
maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas
par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības,
tad manta piekrīt valstij. Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā
kārtā patiesi iegūst. Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu,
kā arī tos parādus, kuri pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam
notāram uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un
ietverti publiskā aktā vai saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Ar dienu, kad taisa notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, apstājas
procentu, līgumsoda un citu blakusprasījumu pieaugums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka A. G. nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 0,22 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Dzēst A. G., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 0,22 EUR par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 128-24, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra numuru 7611 900 0641.
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
4. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada
14.februāra lēmumu lietā C29574516 par I. R. saistību dzēšanas procedūras un
maksātnespējas procesa izbeigšanu, tiek rosināts dzēst I. R. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 50,81 EUR apmērā, tai skatā pamatparāds 27,84 EUR un nokavējuma
nauda 22,97 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 06.septembra
lēmumu tika pasludināts I. R. maksātnespējas process.
Līvānu novada dome 2016.gada 13.septembrī pieteica kreditora prasījumu Nr.
LND/2-1.6/16/2914 par kopējo parāda summu 54,13 EUR, tajā skaitā pamatparāds
(galvenais prasījums) 29,50 EUR un nokavējuma nauda (blakus prasījums) 24,63 EUR.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 155.panta piekto daļu par parādnieka
saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu vai
nokavējuma procentus, tāpēc I. R. saistību dzēšanas plānā iekļāva saistības pret Līvānu
novada domi galvenā prasījum apjomā - 29,50 EUR.
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 23.janvāra lēmumu
apstiprināta I. R. bankrota procedūras pabeigšana un apstiprināts saistību dzēšanas
plāns, pasludinot I. R. saistību dzēšanas procedūru.
Saistību dzēšanas plāna izpildes rezultātā I. R. dzēsa nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 3,32 EUR apmērā.
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 14.februāra lēmumu
lietā C29574516 nolemts izbeigt I. R. saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas
procesu, un atbrīvot I. R. no atlikušajām saistībām pret Līvānu novada domi, kuras nav
izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šī plāna darbības
beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un
apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot saistību
dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas
saistību dzēšanas procesa laikā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.36 panta otro daļu, ja tiesa, izbeidzot
saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām
saskaņā ar šā likuma 164. pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu
no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2019.gada 14.februāra lēmumu
lietā C29574516 konstatēja, ka I. R. ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmas datiem I. R.
atlikušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir
50,81 EUR apmērā, tai skatā pamatparāds 27,84 EUR un nokavējuma nauda 22,97
EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka I. R. atlikušais nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāds, kas iekļauts saistību dzēšanas plānā un ar to saistītās nokavējuma
naudas nav atgūstamas un ir dzēšamas.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Līvānu
novada dome veic pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā
daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta
pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
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63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst I. R., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 50,81 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 27,84 EUR un nokavējuma nauda
22,97 EUR.
4.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
5. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada
27.martā lēmumu lietā C29492415 par I. G. saistību dzēšanas procedūras un
maksātnespējas procesa izbeigšanu, tiek rosināts dzēst I. G. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 25,39 EUR apmērā, tai skatā pamatparāds 16,84 EUR un nokavējuma
nauda 8,55 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 30.aprīļa lēmumu tika
pasludināts I. G. maksātnespējas process.
Maksātnespējas likuma 134.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pēc fiziskās
personas maksātnespējas procesa pasludināšanas tiek apturēta izpildu lietvedība lietās
par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietās par parādnieka saistību
izpildīšanu tiesas ceļā.
Uz maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu zvērināta tiesu izpildītāja
Lilija Solovjova veica piedziņas procesu pret I. G. 2013.gada 28.decembrī Līvānu
novada dome pieņēma lēmumu Nr.22-3(2) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu no I. G. Lēmums 2014.gada 14.janvārī tika iesniegts izpildei zvērinātam tiesu
izpildītājam un 2015.gada 04.augustā Līvānu novada domes budžetā tika ieskaitīta
piedzītā summa 29,50 EUR.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo daļu kreditoru prasījumi pret
parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.
Ņemot vērā, ka zvērināta tiesu izpildītāja norēķinu veica 2015. gada 04.augustā,
Līvānu novada domei nebija iespēja likumā noteiktajā termiņā iesniegt kreditora
prasījumu.
Maksātnespējas likuma 73.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pēc šā termiņa
iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības
pret parādnieku.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka I. G. atlikušais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 25,39 EUR apmērā nav atgūstamas un ir dzēšamas.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Līvānu
novada dome veic pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā
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daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta
pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Dzēst I. G., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 25,39 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 16,84 EUR un nokavējuma nauda
8,55 EUR.
5.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
6. Pamatojoties uz Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 15.februāra lēmumu lietā
C20218416 par A. V. saistību dzēšanas procedūras un maksātnespējas procesa
izbeigšanu, tiek rosināts dzēst A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 19,50 EUR
apmērā, tai skatā pamatparāds 11,75 EUR un nokavējuma nauda 7,75 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu nr. 1, kas atrodas
Upes ielā 11, Līvānos ar kadastra numuru 7611 900 1872 ir 11,50 EUR, t.sk.
pamatsumma 6,93 EUR un nokavējuma nauda 4,57 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds par dzīvokļa īpašumu nr. 3, kas atrodas
Upes ielā 11, Līvānos ar kadastra numuru 7611 900 1873 ir 8,00 EUR, t.sk.
pamatsumma 4,82 EUR un nokavējuma nauda 3,18 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar Liepājas tiesas 2016. gada 08. augusta lēmumu tika pasludināts A.V.
maksātnespējas process.
Uz maksātnespējas pasludināšanas dienu A. V. zemesgrāmatā un/vai valsts
zemes dienestā nekustamais īpašums - dzīvokļu īpašumi nr. 1 un nr. 3, kas atrodas Upes
ielā 11, Līvānos, nebija reģistrēts. Minētais īpašums uz A. V. vārda zemesgrāmatā tika
nostiprināts 2017.gada 15.decembrī. Līdz īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā uz A. V.
vārda, īpašnieks saskaņā ar zemesgrāmatas datiem bija Latvijas valsts aģentūra
“Mājokļu aģentūra”. Līdz ar to, A. V. nebija nodokļu maksātājs.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo daļu kreditoru prasījumi pret
parādnieku iesniedzami administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.
Ņemot vērā, ka parādniekam uz maksātnespējas pasludināšanas dienu
zemesgrāmatā un/vai valsts zemes dienestā nebija reģistrēti nekustamie īpašumi,
Līvānu novada domei nebija iespēja likumā noteiktajā termiņā iesniegt kreditora
prasījumu.
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Līdz ar to, nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokļu īpašumiem tika rēķināts
un sūtīts VAS “Privatizācijas aģentūra”, kas nodokļa maksājumus neveica. 2017.gada
28.novembrī Līvānu novada domē tika saņemta VAS “Privatizācijas aģentūra” vēstule
ar skaidrojumu, ka minētie dzīvokļa īpašumi ir pārdoti un jaunais īpašnieks savas
tiesības nav nostiprinājis zemesgrāmatā.
Ņemot vērā to, ka līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā A. V. bija
dzīvokļu nr. 1 un nr. 3, kas atrodas Upes ielā 11, Līvānos tiesiskais valdītājs (lietotājs),
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par periodu līdz īpašnieku maiņas reģistrēšanas
brīdim (līdz 2017.gada 15.decembrim) tika pārcelti A. V.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73.panta otro daļu, ja kreditora prasība
netiek iesniegta mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts
par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, tad iestājas noilgums, līdz ar to
kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka A. V. nekustamā īpašuma nodokļa
parāds līdz maksātnespējas pasludināšanas brīdim 19,50 EUR apmērā nav atgūstams
un ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3.punktu
Līvānu novada dome veic pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos
aktos noteiktās kompetences ietvaros. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta
pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Dzēst A. V., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 19,50 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 11,75 EUR un nokavējuma nauda
7,75 EUR.
6.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
21. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumā
Nr. 19-22 “Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas Antras Vilcānes ierosinājumu par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes
2018. gada 28. novembra lēmumā Nr. 19-22 “Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”,
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sakarā ar to, ka atsavināšanai netiek nodota pašvaldības zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0917, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 1.
februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7
punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu
par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas
ierosinājuma atteikumu, un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.
punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu
pašvaldības īpašumā, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Izteikt Līvānu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmuma Nr. 19-22
“Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” 1. punktu šādā redakcijā
“1. Nodot atsavināšanai šādus 1-istabas dzīvokļus:
1.1. Dzīvoklis Nr. 28, 358/30355,
1.2. Dzīvoklis Nr. 33, 360/30355,
1.3. Dzīvoklis Nr. 36, 362/30355,
1.4. Dzīvoklis Nr. 52, 360/30355,
1.5. Dzīvoklis Nr. 74, 398/30355
un tiem piekrītošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra numuru
76110030917 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā kopīpašuma domājamās
daļas.”
2. Izteikt Līvānu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmuma Nr. 19-22
“Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā un tam piekrītošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra numuru
76110040508 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā 3000/270061 kopīpašuma
domājamās daļas.”
3. Atcelt Līvānu novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 1-28 “Par
dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
22. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-ekskavatora JUMZ-6,
1979. izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, izsoli
Ziņo A. Vaivods
Izskatot pretendentu, kuri pieteikušies uz pašvaldības kustamo mantu –
traktoru-ekskavatoru JUMZ-6, 1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT,
Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr. 12-26(1) „Par pašvaldības
kustamās mantas atsavināšanu” noteiktajā termiņā iesniegtos iesniegumus, un ņemot
vērā, ka uz šīs mantas iegādi ir pieteikušies vairāki pircēji, un pamatojoties uz Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
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daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2019.gada 12. novembrī plkst.1400 pašvaldības kustamās mantas –
traktora-ekskavatora JUMZ-6, 1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT
(turpmāk tekstā – Traktors ), izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Traktora sākotnējo izsoles vērtību 500,00 EUR, tai skaitā PVN 86,78
EUR.
3. Apstiprināt Traktora izsoles noteikumus (sk. pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
23. Par zemes nodošanu īpašumā
Ziņo A. Vaivods
Vārds tek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam
Paskaidro R. Šmukste, K. Kirilova
1. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75. panta ceturto daļu, kurā noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi
privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā
bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem, slēdzot atbilstošu vienošanos, un astoto daļu, kura
nosaka, ka par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu,
zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās
euro, un ņemot vērā, ka pēc Līvānu novada domes īpašumā esošo zemes vienību 5702
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0447 un 6453 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0455 Jaunsilavas ielā 7, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu
novadā, uzmērīšanas ir pagājuši vairāk kā pieci gadi (nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistrā reģistrēts 05.06.2003., zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas
18.04.2016., nodalījums Nr. 100000554931), attiecīgā maksājuma attaisnojošie
dokumenti nav saglabājušies, jo saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10. panta pirmās
daļas 4. punktu, kas nosaka, ka glabāšanas laiks pārējiem attaisnojuma dokumentiem ne mazāks kā 5 gadi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Nodot zemes vienības 5702 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0447 un 6453 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0455 īpašumā bez
atlīdzības, neiekasējot maksu par nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un zemes
gabala iemērīšanu dzīvojamās mājas Jaunsilavas ielā 7, Jaunsilavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā, dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli noteiktai katra dzīvokļa īpašnieka
kopīpašuma domājamai daļai, tai skaitā:
Dzīvokļa
Dzīvokļa platība m2
Kopīpašuma domājamā daļa
numurs
1.
49,8
498/13617
2.
34,1
341/13617
3.
68,3
683/13617
4.
49,7
497/13617
5.
33,9
339/13617
6.
67,6
676/13617
7.
49,6
496/13617
8.
33,8
338/13617
9.
67,8
678/13617
10.
50,5
505/13617
11.
33,5
335/13617
12.
67,6
676/13617
13.
51,0
510/13617
14.
33,4
334/13617
15.
67,7
677/13617
16.
50,5
505/13617
17.
33,3
333/13617
18.
67,3
673/13617
19.
51,2
512/13617
20.
34,0
340/13617
21.
65,8
658/13617
22.
51,3
513/13617
23.
34,0
340/13617
24.
65,1
651/13617
25.
51,3
513/13617
26.
34,0
340/13617
27.
65,6
656/13617
Kopā
1361,7
13617/13617
1.2. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai
noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par atbilstošo zemes gabalu domājamās
daļas nodošanu īpašumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju
privatizāciju” 75. panta ceturto daļu, kurā noteikts, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi
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privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju”, pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā
bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem, slēdzot atbilstošu vienošanos, un astoto daļu, kura
nosaka, ka par dzīvojamās mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu,
zemes gabala iemērīšanu un dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās
euro, un ņemot vērā, ka pēc Līvānu novada domes īpašumā esošo zemes vienību 3874
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0808 un 4077 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0809 Jaunsilavas ielā 9, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu
novadā, uzmērīšanas ir pagājuši vairāk kā pieci gadi (kadastrālā uzmērīšana un
reģistrācija nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā veikta 2002. - 2003. gadā,
zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas 22.04.2016., nodalījums Nr.
100000554935), attiecīgā maksājuma attaisnojošie dokumenti nav saglabājušies, jo
saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
glabāšanas laiks pārējiem attaisnojuma dokumentiem – ne mazāks kā 5 gadi, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot zemes vienības 3874 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0808 un 4077 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0809 īpašumā bez
atlīdzības, neiekasējot maksu par nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un zemes
gabala iemērīšanu dzīvojamās mājas Jaunsilavas ielā 9, Jaunsilavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā, dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli noteiktai katra dzīvokļa īpašnieka
kopīpašuma domājamai daļai, tai skaitā:
Dzīvokļa
Dzīvokļa platība m2
Kopīpašuma domājamā daļa
numurs
1.
65,5
655/8299
2.
75,4
754/8299
3.
65,5
655/8299
4.
75,3
753/8299
5.
75,5
755/8299
6.
61,4
614/8299
7.
76,4
764/8299
8.
62,3
623/8299
10.
60,0
600/8299
11.
75,4
754/8299
12.
67,6
676/8299
Kopā
1285,2
7534/8299
2.2. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai
noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par atbilstošo zemes gabalu domājamās
daļas nodošanu īpašumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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24. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-2E, 1978.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas
ekonomisko neizdevīgumu, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2019.gada
29.augusta lēmumā Nr. 12-26(3) „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu”
noteiktajam termiņam – 2019.gada 30.septembrim, uz minēto mantu nav pieteicies
neviens pretendents, un pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma
6. panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37. panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot
publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un 2019.gada
1.marta Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta noteiktajai vērtībai un
pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS-2E,
1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK.
2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-2E,
1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināt par brīvu cenu 330,58
EUR un PVN 69,42 EUR.
3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 29.novembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
25. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS-4 izsoli
Ziņo A. Vaivods
Izskatot pretendentu, kuri pieteikušies uz pašvaldības kustamo mantu – traktora
piekabi 2PTS-4, 1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ, Līvānu novada
domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr. 12-26(2) „Par pašvaldības kustamās mantas
atsavināšanu” noteiktajā termiņā iesniegtos iesniegumus, un ņemot vērā, ka uz šīs
mantas iegādi ir pieteikušies vairāki pircēji, un pamatojoties uz Publiskas personas
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finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2019.gada 12.novembrī plkst.1440 pašvaldības kustamās mantas –
traktora piekabes 2PTS-4, 1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ
(turpmāk tekstā – Piekabe), izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Piekabes sākotnējo izsoles vērtību 250,00 EUR, tai skaitā PVN 43,39
EUR.
3. Apstiprināt Piekabes izsoles noteikumus (sk. pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
26. Par telpu nodošanu nomā
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas direktores Klavdijas Daukštes 2019. gada
4. septembra vēstuli Nr.1-11/35 par telpu iznomāšanu SIA „Autoskola „Impērija””,
Reģ. Nr. 41503083274, satiksmes noteikumu teorētiskajai apmācībai no 2019. gada
1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim Līvānu 2.vidusskolas telpās, Rīgas ielā
113/117, Līvānos, un ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 2.vidusskolai iznomāt SIA „Autoskola „Impērija””, Reģ.
Nr. 41503083274, Līvānu 2. vidusskolas ēkas Rīgas ielā 113/117, Līvānos, 1. stāva
telpu 47,1 m2 platībā (telpas litera Nr.20), satiksmes noteikumu teorētiskajai apmācībai
no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 30. septembrim, nosakot nomas maksu par
nomātajām telpām 3,00 EUR un PVN par katru telpas izmantošanas stundu.
2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
divos mēnešos pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu 2.vidusskolas
direktore Klavdija Daukšte.
Pielikumā: nomas telpu izvietojuma shēma uz 1 lpp.
27. Par grozījumiem 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr. 8-31
“Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
izmaksu apstiprināšanu”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 2019.gada 21.oktobra vēstuli Nr.
1-9.346 (reģ. ar Nr. 2-1.6/19/2686 no 21.10.2019.) par projekta “Līvānu
ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu un 2019.gada 30.maija
Līvānu novada domes lēmuma Nr. 8-31 grozīšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmuma Nr. 8-31 “Par
projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu” 1. , 2.
un 5. punktu šādā redakcijā:
“1. Noteikt projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” precizētās
kopējās izmaksas 7101120,01 EUR (septiņi miljoni viens simts viens tūkstotis simts
divdesmit euro, 01 centi) apmērā, t.sk. 3901603,00 EUR (trīs miljoni deviņi simti viens
tūkstotis seši simti trīs euro, 00 centi) ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir
Kohēzijas fonda finansējums 3316362,00 EUR (trīs miljoni trīs simti sešpadsmit
tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 00 centi) apmērā un 15% ir Līvānu novada domes
līdzfinansējums 585241,00 EUR (pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti
četrdesmit viens euro, 00 centi) apmērā, kā arī 3199517,01 EUR (trīs miljoni viens
simti deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņpadsmit euro, 01 centi) ir
neattiecināmās izmaksas, no kurām SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
līdzfinansējums ūdensapgādes tīklu izbūvei 1831809,00 EUR (viens miljons astoņi simti
trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00 centi) un SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” līdzfinansējums 21% PVN 1232425,79 EUR (viens miljons divi
simti trīsdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit pieci euro, 79 centi) apmērā un
Līvānu novada domes līdzfinansējums 135282,22 EUR (viens simts trīsdesmit pieci
tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro, 22 centi).
2. Līvānu novada domes līdzfinansējums 135282,22 EUR (viens simts trīsdesmit
pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro, 22 centi) paredzēts: sadzīves
kanalizācijas būvdarbu sadārdzinājumam 61549,09 EUR (sešdesmit viens tūkstotis
pieci simti četrdesmit deviņi euro, 09 centi) un Domes, Krasta, Rīgas ielu, Līvānos
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ūdensapgādes būvdarbu un būvuzraudzības sadārdzinājumam 73733,13 EUR
(septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro, 13 centi).
5. Neattiecināmo izmaksu līdzfinansējumu 135282,22 EUR (viens simts
trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro, 22 centi) nodrošināt no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem.”
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs.
28. Par galvojuma sniegšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316,
2019. gada 21.oktobra iesniegumu Nr. 1-9.348 ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmuma
ņemšanai Valsts kasē 188849,00 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi) apmērā uz 30 (trīsdesmit) gadiem investīciju
projekta „Līvānu pilsētas Baznīcas ielas ūdensapgādes izbūve” īstenošanai, un
pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta” rīcības virziena 2.4. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
tehniskā infrastruktūra” uzdevuma 2.4.3. “Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību” pasākumam 2.4.3.2. “Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III
kārta (jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā)”, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 25.marta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atļaut Līvānu novada domei sniegt galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese
Rīgas ielā 2b, Līvānos, ar 100% pašvaldības kapitāla daļu skaitu, aizņēmuma
nodrošinājumam Valsts kasē 2019. gadā 188849,00 EUR (viens simts astoņdesmit
astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi) apmērā uz 30 (trīsdesmit)
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2022. gada novembrim ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta „Līvānu pilsētas Baznīcas
ielas ūdensapgādes izbūve” īstenošanai, atmaksu garantējot ar Līvānu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
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3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
29. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra
noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. pantu, kurā noteikts, ka amatpersona (darbinieks) saņem
piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus
saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu
amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus vai
papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos Nr.1
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Grozīt noteikumu nosaukumu un to izteikt šādā redakcijā:
“Līvānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi”
1.2. Noteikumu 21.1. punktā aizstāt vārdus (ilgāk nekā 1 nedēļu) ar vārdiem
(vismaz piecas darba dienas);
1.3. papildināt Noteikumus ar 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. un 21.1.4.
apakšpunktiem šādās redakcijās:
“21.1.1. 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina nepārtrauktu
aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu veikšanu, ir kompetents patstāvīgi pieņemt
lēmumus aizvietojamā darbinieka vietā un nav nepieciešama citu darbinieku
iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā;
21.1.2. 20% (divdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks daļēji veic aizvietojamā
darbinieka pienākumu/darbu, patstāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu/darba izpildi,
bet lēmumu pieņemšanai aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu kompetences
jautājumos nepieciešama konsultēšanās ar augstāka līmeņa speciālistu;
21.1.3. 15% (piecpadsmit procentu) apmērā, ja aizvietojamā darbinieka
pienākumus/darbu veic divi darbinieki, vai ja darbinieks veic aizvietojamā darbinieka
pienākumus/darbu periodiski, bet nepieņem lēmumus aizvietojamā darbinieka
pienākumu/darbu kompetences jautājumos;
21.1.4. 10% (desmit procentu) apmērā, ja darbinieks veic koordinatora funkciju,
reģistrē aizvietojamā darbinieka pienākumu/darbu jautājumus un veic aizvietojamā
darbinieka pienākumus/darbus īpašas nepieciešamības gadījumos.”
1.4. Papildināt Noteikumus ar 21.2.1., 21.2.2., 21.2.3. un 21.2.4. apakšpunktiem
šādās redakcijās:
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“21.2.1. par papildus darbu, kas nav norādīts darbinieka amata aprakstā (darba zonas
paplašināšanu);
21.2.2. par papildus darbu, kura veikšanai nav regulārs raksturs;
21.2.3. par papildus darba veikšanu Pašvaldības/Institūcijas realizējamā projekta
ietvaros;
21.2.4. par papildus darbu, par kuru darbinieks nesaņem piemaksu par virsstundu
darbu vai darbu svētku dienās.”
1.5. Papildināt noteikumu 48. punktu ar vārdiem”
“ ja iesniegums par pabalsta piešķiršanu tiek iesniegts darba devējam mēneša
laikā pēc darba nespējas laika beigām.”
1.6. papildināt Noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:
49.1 Amatpersonai (darbiniekam), kuru ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir
4 (četras) kalendāra nedēļas, un kuram noteikts darba vides kaitīgais faktors par darbu
ar datoru, papildus 49. punktā noteiktajam, piešķir 1 (vienu) apmaksātu
papildatvaļinājuma dienu.
1.7. Papildināt Noteikumu 50. punktu aiz cipara “49.” ar vārdu un ciparu “un
1
49. ”.
1.8. izteikt Noteikumu 56. punktu šādā redakcijā:
“56. Amatpersonai (darbiniekam) nozīmīgās darba jubilejās, izmaksā naudas
balvu:
56. 1. ja domē vai pašvaldības iestādē nepārtraukti nostrādāti 10 gadi –
EUR apmērā,
56.1. ja domē vai pašvaldības iestādē nepārtraukti nostrādāti 20 gadi –
EUR apmērā,
56.2. ja domē vai pašvaldības iestādē nepārtraukti nostrādāti 30 gadi –
EUR apmērā,
56.3. ja domē vai pašvaldības iestādē nepārtraukti nostrādāti 40 gadi –
EUR apmērā.”
1.9. izteikt noteikumu 57. punktu šādā redakcijā:

100
200
300
400

“57. Amatpersonai (darbiniekam), ja darbinieks pašvaldības iestādē
nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā piecus gadus, dzīves 30 gadu, 40 gadu, 50 gadu
un 60 gadu jubilejās izmaksā naudas balvu – 150 EUR apmērā”
1.10. Veikt Pārejas noteikumu numerāciju un papildināt Pārejas noteikumus ar
2. punktu šādā redakcijā:
“2. Noteikt, ka 2019. gada 31. oktobrī pieņemtie grozījumi stājas spēkā ar 2020.
gada 2. janvāri.”
2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika,
Personāla vadības un administrācijas daļas vadītāja Inta Raubiška, iestāžu vadītāji.
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30. Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jersikas pamatskolas 2019.gada 21.oktobra vēstuli Nr. 1.13/30 par
līdzekļu piešķiršanu 1479,58 EUR apmērā dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas
remontam, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” iesniegto atzinumu Jersikas pamatskolas dzeramais ūdens neatbilst
obligātas nekaitīguma un kvalitātes prasībām, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 1479,58 EUR apmērā Jersikas pamatskolas dzeramā ūdens
atdzelžošanas iekārtas remontam no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada speciālajā
budžetā plānotajiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
31. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2019.gada budžetā
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2019.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un finanšu daļa vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.11 uz 2 lpp.

Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2019. gada 4. novembrī
Sēdi vadīja domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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