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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, sēdē piedalās no plkst. 1045
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Andris VAIVODS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors,
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece,
3) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
4) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,

5) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
6) Arnita Briška, Sociālā dienesta vadītāja,
7) Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
8) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja,
9) Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītāja, galvenā grāmatvede,
10) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
11) Jānis Pastars, nekustamo īpašumu speciālists,
12) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists,
13) Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs,
14) Velga Švirkste, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja,
15) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
16) Laura Dumbrovska, juriskonsulte,
17) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
18) Ligita Ancāne, nodokļu administratore,
19) Marija Jansone Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
20) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
21) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
22) Staņislavs Vitvickis, vecākais datortīklu administrators
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos „Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”. Ziņo Ināra
Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.9. Ziņo Ināra Kalvāne.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.10. Ziņo Ināra Kalvāne.
14. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo Ināra
Kalvāne.
15. Par saistošajiem noteikumiem "Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”. Ziņo Ināra Kalvāne.
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16. Par saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
studējošajiem ārstniecības speciālistiem". Ziņo Ināra Kalvāne.
17. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo Ināra Kalvāne.
18. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Līvānu novada
pašvaldībā. Ziņo Jānis Magdalenoks.
19. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas nolikumā. Ziņo
Jānis Magdaļenoks.
20. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas sastāvu. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
21. Par zvejas tiesību nomu Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
22. Par zvejas tiesību nomu Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
23. Par zvejas tiesību nomu Nr.3. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
24. Par zvejas tiesību nomu Nr.4. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
25. Par zvejas tiesību nomu Nr.5. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
26. Par Līvānu novada domes ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
27. Par dzesēšanas kameras patapinājuma līguma pagarināšanu. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
28. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
29. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Sutru
pagastā Līvānu novadā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
30. Par Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo Andris Vaivods.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.3. Ziņo Andris Vaivods.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.4. Ziņo Andris Vaivods.
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.5. Ziņo Andris Vaivods.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.6. Ziņo Andris Vaivods.
37. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas dzēšanu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
38. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas dzēšanu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
39. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo Andris Vaivods.
40. Par telpu nomu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
41. Par telpu nomu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
42. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
43. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
44. Izslēgts no darba kārtības.
45. Par zemes nomas līgumu. Ziņo Andris Vaivods.
46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
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47. Par atbrīvošanu no dividenžu maksāšanas. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par 44. darba kārtības jautājumu
"Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā" un ierosina šo jautājumu
izslēgt no domes sēdes darba kārtības.
Atklāti ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un
deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Izslēgt no domes sēdes darba kārtības 44. jautājumu "Par nekustamā īpašuma
iegūšanu pašvaldības īpašumā".
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo Andris Vaivods
25.februārī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes sēde.
25.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods kā Latvijas
Pašvaldību savienības pārstāvis attālināti piedalījās Ceļu satiksmes drošības padomes
sēdē.
1.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
vadītāju Aiju Gruguli, lai pārrunātu epidemioloģiskās drošības jautājumus un
jautājumus par iestādes darba organizāciju vasaras periodā.
1. un 15. martā videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes administrācijas
darbinieku sanāksme.
2.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
videokonferences režīmā tikās ar Līvānu novada Kultūras centra vadību un
darbiniekiem, lai pārrunātu turpmākās ieceres un aktivitātes.
3.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar vienu no
uzņēmējiem par bijušās Sutru pamatskolas ēkas izmantošanas iespējām.
3.martā attālināti, videokonferences režīmā, domes vadība tikās ar pašvaldības
kapitālsabiedrību vadību, lai pārrunātu paveikto un turpmākās ieceres un uzdevumus.
4.martā videokonferences režīmā notika Līvānu novada kultūras centra, LMAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu
novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
4.martā attālināti notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez
atkritumiem” darba grupas sanāksme, kurā piedalījās atbildīgie pašvaldības pārstāvji
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un biedrības “Zaļā̄ Brīvība” pārstāvji. Tika pārrunāti jautājumi par turpmākajām
iniciatīvas aktivitātēm.
5.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ar VAS "Latvijas Valsts
ceļi" Preiļu nodaļas vadītāju Aldi Upenieku pārrunāja jautājumus par plānotajiem
autoceļu remontdarbiem.
5., 12. un 19.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
izpilddirektors Uldis Skreivers un izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Latvijas Pašvaldību mācību centra apmācībās par pašvaldību darba organizāciju.
5.martā attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada pašvaldības Gada
darbinieks 2020 apbalvošanas pasākums. Apbalvojumi tika pasniegti 30 darbiniekiem.
9.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Raimondu Šubnikovu un
atbildīgajiem darbiniekiem pārrunāja jautājumus par brīvo pašvaldības dzīvokļu
apsaimniekošanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā.
10.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods attālināti piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” sanāksmē, kuras ietvaros notika
tikšanās ar Satiksmes ministru Tāli Linkaitu.
10. un 24.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
darba sanāksmi par jaunās Līvānu novada tūrisma lapas izstrādes idejām.
10.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
videokonferences režīmā vadīja Līvānu novada domes Kultūras komisijas sanāksmi.
Tika izvērtēts 2020.gads un pārrunāts par iecerēm kultūras jomā 2021.gadā.
11.martā domes vadība tikās ar sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadību, lai pārrunātu
centra darbības jautājumus.
11.martā Zoom platformā notika informatīvs pasākums “Sabiedrības noturība
pārmaiņās: instrumenti pašvaldībām”. Tā ietvaros Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle iepazīstināja pašvaldību deputātus, izpilddirektorus, iestāžu
vadītājus un darbiniekus, sabiedrības pārstāvjus – uzņēmējus, NVO aktīvistus no visas
Latvijas ar Līvānu novada pašvaldības pieredzi darbā ārkārtējās situācijas apstākļos.
11. un 15.martā attālināti, videokonferences režīmā, notika sanāksme par Līvānu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes programmas jautājumiem.
12.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
videokonferences režīmā vadīja darba sanāksmi, kura tika rīkota, lai apkopotu
pašvaldības viedo projektu idejas, lai tās iesniegtu Latgales plānošanas reģionam.
12.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada
domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne attālināti piedalījās Latgales plānošanas
reģiona sanāksmē ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku par reģionālajām
augstskolām.
15.martā videokonferences režīmā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija
Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
16.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece videokonferences režīmā tikās ar Līvānu 1.vidusskolas un
skolas direktora Gata Pastara akreditācijas komisijas locekļiem.
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16.martā notika domes vadības, atbildīgo speciālistu darba sanāksme ar būvniecības
uzņēmuma, kurš veic darbus Ubaglīča mikrorajonā, pārstāvjiem un būvuzraugu. Tika
pārrunāts šīs sezonas darba grafiks pirms aktīvās būvniecības atsākšanas. Būvuzņēmējs
apņēmies tuvākajā laikā iesniegt precīzu darbu grafiku.
17.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgajiem speciālistiem par
realizējamo pašvaldības projektu virzības jautājumiem. Notika tikšanās arī ar
potenciālajiem investoriem, lai pārrunātu sadarbības iespējas, investējot Līvānu
industriālajā zonā.
18.martā videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju sanāksmes.
18.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas Radio Latgales
studijai sniedza interviju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izdoto rīkojumu par lokālplānojuma azartspēļu zāļu ierīkošanas vietu ierobežošanai
apturēšanu. 19.martā par šo jautājumu intervija tika sniegta arī Vidusdaugavas
Televīzijai.
19.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānos tikās ar
potenciālajiem investoriem un vietējiem uzņēmējiem.
23.martā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde par lokālplānojuma apturēšanu
sakarā ar VARAM rīkojumu un tā izstrādes turpināšanu.
Notikušas vairākas sanāksmes gan attālināti, gan klātienē būvobjektos par realizējamo
būvniecības projektu virzību.
Katru pirmdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.
Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un par
projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme.
Katru otrdienu Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti darba sanāksmē
tikās ar būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā,
pārstāvjiem, lai pārrunātu darbu norises gaitu.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos
„Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2021. gada 11.marta vēstuli Nr.
LNIP/1-14/21/5 ar ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 26.
oktobra noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
(turpmāk - Noteikumi) un pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta
rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1.punktu, kurā noteikts, ka
ārkārtējā situācija tiek izsludināta no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 6.aprīlim,
5.1.punktu, kurā noteikts aizliegums rīkot publiskos pasākumus klātienē un Izglītības
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likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība atbalsta
izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos
un sporta sacensībās, likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu un 41.panta pirmās
daļas 2. punktu, kuros noteikta pašvaldību kompetence un domes darba organizācija,
Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 26. oktobra noteikumos
Nr. 6 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” un papildināt
Noteikumus ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi.
3. Šo Noteikumu 10. punktā noteiktās Līvānu novada Domes pateicības par
sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā valsts mācību priekšmetu olimpiāžu,
starptautisko konkursu, sporta sacensību uzvarētāji un viņu pedagogi saņem 2021.gada
septembrī attiecīgajā izglītības iestādē.
4. Šo Noteikumu 11.punktā paredzētās Līvānu novada domes naudas balvas
izglītojamajiem par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, starptautiskajos konkursos, sporta sacensībās, ieskaita Līvānu novada
domei iesniegtā pilngadīga izglītojamā vai vecāku (likumiskā pārstāvja) iesniegumā
(pielikumā iesnieguma paraugs) norādītajā bankas kontā.”
2. Noteikt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā:

26.10.2017. LND noteikumi Nr.6 "Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana" ar pielikumiem uz 8 lpp.

4. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Ilzes Vaivodes, deklarētā dzīvesvietas adrese Sporta iela 5-28, Līvāni,
Līvānu novads 2021.gada 11.marta iesniegumu par izslēgšanu no palīdzības reģistra
dzīvojamās platības nodrošināšanā uzaicināto speciālistu grupas, saskaņā ar likuma
”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās daļas 4. punktu, un
saskaņā ar Dzīvokļu jautājumu komisijas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
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Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Ilzi Vaivodi no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā
reģistra uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr. 2.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Veicot pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrā iekļauto
ziņu pārbaudi konstatēts, ka pašvaldības reģistrā pirmās kārtas palīdzības
nodrošināšanas grupā (bez vecāku gādības palikušie bērni) iekļautajam Sandro
Ūdrasolam ir sasniegts 24 gadu vecums, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 14. panta ceturto daļu 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
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Sandro Ūdrasolu no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma
risināšanā reģistra pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas Nr. 1.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Veicot pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrā iekļauto
ziņu pārbaudi konstatēts, ka pašvaldības reģistrā pirmās kārtas palīdzības
nodrošināšanas grupā (bez vecāku gādības palikušie bērni) iekļautajam Valdim Pīzelim
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ir sasniegts 24 gadu vecums, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 14. panta ceturto daļu 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 ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Valdi Pīzeli no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā
reģistra pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas Nr. 2.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Veicot pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrā iekļauto
ziņu pārbaudi konstatēts, ka pašvaldības reģistrā pirmās kārtas palīdzības
nodrošināšanas grupā (bez vecāku gādības palikušie bērni) iekļautajam Dāvim
Pusķeirim ir sasniegts 24 gadu vecums, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 14. panta ceturto daļu 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
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Dāvi Pusķeiri no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā
reģistra pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas Nr. 3.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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8. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Dmitrija Fedorovska /Dmytro Fedorovskyi/, deklarētā dzīvesvietas
adrese “Pakalni”, Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, 2021.gada 12.februāra
iesniegumu 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, 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 3.1. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” 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
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Dmitriju Fedorovski /Dmytro Fedorovskyi/, deklarētā dzīvesvietas
adrese “Pakalni”, Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, ģimenes sastāvs – 5 cilvēki,
jauno ģimeņu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā ar kārtas Nr.4.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Annas Afoņkinas, deklarētā dzīvesvietas adrese Brīvības iela 17,
Līvāni, Līvānu novads, 2021.gada 19.februāra iesniegumu 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, 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
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personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 27.augusta saistošo
noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.1.
punktam, un pamatojoties uz “Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē” 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 ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Annu Afoņkinu, deklarētā dzīvesvietas adrese Brīvības iela 17,
Līvāni, Līvānu novads, ģimenes sastāvs – 4 cilvēki, jauno ģimeņu nodrošināšanas ar
dzīvojamo platību pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā ar
kārtas Nr.5.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Lāsmas Vilcānes- Ivanovas, deklarētā dzīvesvietas adrese Lāčplēša iela
15-50 Līvāni, Līvānu novads, 2021.gada 23.februāra iesniegumu 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, 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada
27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 3.1. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.
panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas
pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” 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 ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
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Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Lāsmu Vilcāni-Ivanovu, deklarētā dzīvesvietas adrese Lāčplēša iela
15-50, Līvāni, Līvānu novads, ģimenes sastāvs – 3 cilvēki, jauno ģimeņu
nodrošināšanas ar dzīvojamo platību pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā ar kārtas Nr.6.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.8.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Tatjanas Ivanovas, pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese Zaļā iela 2122, Līvāni, Līvānu novads, 2021.gada 11.februāra iesniegumu par dzīvojamās platības
piešķiršanu kā maznodrošinātai personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, atbilstoši Līvānu novada
domes 2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.5. punktam, ņemot vērā Līvānu novada Sociālā
dienesta 2021.gada 15.marta atzinumu “Par atzinuma sniegšanu par T. Ivanovas
ģimeni” un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā
noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša
laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē” 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 ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Tatjanu Ivanovu, pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese Zaļā iela 2122, Līvāni, Līvānu novads, ģimenes sastāvs – 1 cilvēks, pēc Sociālā dienesta vai
Bāriņtiesas ierosinājuma pašvaldības palīdzības reģistrā ar kārtas Nr.6.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.9.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Zojas Višņakovas, deklarētā dzīvesvietas adrese Rīgas iela 35-9,
Līvāni, Līvānu novads, 2020.gada 11.septembra iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu
apstākļu uzlabošanas reģistrā kā reemigrantu ģimeni, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 27.augusta saistošo
noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.3.
punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir
mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē” 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 ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Zoju Višņakovu, deklarētā dzīvesvietas adrese Rīgas iela 35-9,
Līvāni, Līvānu novads, ģimenes sastāvs – 3 cilvēki, reemigrantu nodrošināšanas ar
dzīvojamo platību pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā ar
kārtas Nr.1.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.10.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Diānas Čakšas, deklarētā dzīvesvietas adrese “Čakstes”, Grugules,
Turku pagasts, Līvānu novads, 2021.gada 15.marta iesniegumu par pašvaldības
dzīvokļa Rīgas iela 34A-28 īres tiesību piešķiršanu, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību
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dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.1 pantu, atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada
27. augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 35.punktam, 43.punktam un likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, 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 ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Rīgas ielā 34A-28, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt Diānai Čakšai, ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas
adrese ‘”Čakstes”, Grugules, Turku pagasts, Līvānu novads, labiekārtota vienistabas
dzīvokļa Rīgas ielā 34A-28, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2024.gada 1.aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
3. Diānai Čakšai mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu
ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Rīgas ielā
34A-28, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. Diānai Čakšai vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu
īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 34A-28, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt Diānu Čakšu no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto speciālistu nodrošināmo grupas, kārtas Nr.
10.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
14. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru.
Ziņo Ināra Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. un 9.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru /skat.pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
Pielikumā:

Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrs uz 6 lpp.

15. Par saistošajiem noteikumiem "Par Līvānu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu”.
Ziņo Ināra Kalvāne
2021. gada 1. janvārī stājās spēkā 2020. gada 24. novembra likums "Grozījumi
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā", saskaņā ar kuru no 2021. gada
1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav
jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", tajā skaitā arī par
pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
43.1 pantu, 45.panta otro, trešo, piekto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Par Līvānu
novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” /skat. pielikumā/.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iedzīvotāju informācijai arī Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā
internetā.
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4. Par saistošo noteikumu publicēšanu atbildīga Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Indra Upeniece.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.8 “Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” uz 1 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.8 “Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
16. Par saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
studējošajiem ārstniecības speciālistiem".
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome vēlas atbalstīt studējošos ārstniecības speciālistus un
piesaistīt topošos ģimenes ārstus darbam Līvānu novadā, šim nolūkam Līvānu novada
pašvaldības 2021.gada budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi pašvaldības stipendijas
piešķiršanai, tāpēc ir nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus par pašvaldības
stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
43.panta trešo daļu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Par
pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem”
/skat.pielikumā/.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iedzīvotāju informācijai arī Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā
internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
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5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.9 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem
ārstniecības speciālistiem” uz 3 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.9 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem
ārstniecības speciālistiem” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
17. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā”.
Ziņo Ināra Kalvāne
Ņemot vērā, ka pašvaldības 2021.gada budžetā paredzēts papildus finansējumu
bērna piedzimšanas pabalstam sākot ar trešo bērnu EUR 300,00 apmērā un finansējums
aizgādņu Ziemassvētku pabalstam EUR 30,00 apmērā ir pārskatīti un sagatavoti
saistošie noteikumi par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1 pantu, 45.panta
otro, trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.10 “Par
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” /skat. pielikumā/.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti
iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iedzīvotāju informācijai arī Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājaslapā
internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
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6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr. 10 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā” uz 4 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.10 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
18. Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Līvānu
novada pašvaldībā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu par zvejas tiesību nomu un izmantošanu publiskās ūdenstilpēs (ezeri, upes
un ūdenskrātuves)”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 “Par pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas limitu
piešķiršanas kārtību Līvānu novada pašvaldībā” /skat. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja vietniece Gunita Vaivode.
Pielikumā:

Noteikumi Nr.1 ”Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību
Līvānu novada pašvaldībā” uz 2 lpp.

19. Par izmaiņām Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas nolikumā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu, iekļaut Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas kompetencē
jautājumu izskatīšanu par zvejas tiesību nomu izmantošanu publiskās ūdenstilpēs
(ezeri, upes un ūdenskrātuves)”, kā arī veikt izmaiņas Nekustamo īpašumu un zemes
lietu komisijas nolikumā, iekļaujot komisijā Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci, pamatojoties uz likuma „Par
18

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu un
61. panta trešo daļu, Zvejniecības likuma 5. panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. punktu, Līvānu novada
dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis),
"Atturas" – 1 (Andrejs Bondarevs)
NOLEMJ:
1. Uzdot Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijai izskatīt un pieņemt
lēmumus par zvejas tiesību nomu un izmantošanas kārtību Līvānu novada ūdenstilpēs.
2. Izdarīt Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas nolikumā šādus
grozījumus:
2.1. papildināt nolikumu ar 2.11.apakšpunktu, 27.1 punktu šādā redakcijā:
“2.11. Zvejas tiesību nomu publiskās ūdenstilpēs (ezeri, upes un
ūdenskrātuves).
27.1 Komisijas sēdes notiek klātienē vai attālināti, ja to pieļauj valstī spēkā
esošie normatīvie akti.
2.2. izteikt nolikuma 8., 29., 34.punktu šādā redakcijā:
“8. Komisijas sastāvu veido 7 (septiņu) locekļu sastāvā un tajā iekļauj:
8.1. Domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju;
8.2. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāju;
8.3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieri;
8.4. Juridiskās daļas speciālistu;
8.5. Būvvaldes vadītāju;
8.6. Finanšu daļas galveno ekonomistu;
8.7. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci.
29. Komisijas sēdēs lēmumus pieņem atklāti balsojot dokumentu vadības
sistēmu “Namejs”. Ja, tehnisku iemeslu dēļ, nav nodrošināta pieeja dokumentu vadības
sistēmai “Namejs”, par jautājumu balso paceļot roku.
34. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas protokolu paraksta komisijas
sēdes vadītājs un komisijas sekretārs. Dokumentu atvasinājumus no protokola noformē
kā administratīvos aktus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apliecina komisijas
sekretārs.”
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: nolikums uz 6 lpp.
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20. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas sastāvu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu, iekļaut Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas kompetencē
jautājumu izskatīšanu par zvejas tiesību nomu izmantošanu publiskās ūdenstilpēs
(ezeri, upes un ūdenskrātuves)”, kā arī veikt izmaiņas Nekustamo īpašumu un zemes
lietu komisijas nolikumā, iekļaujot komisijā Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, un 61. panta pirmo un otro daļu,
Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas sastāvā Līvānu novada
domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci Gunitu
Vaivodi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
21. Par zvejas tiesību nomu Nr.1.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Mihaila Purišķeviča, adrese: “Cūkuļi”, Turku pagasts, Līvānu novads,
2021. gada 22. februāra iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas
upē pašpatēriņam 2021. gadā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
2.maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Līvānu
novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Mihailam Purišķevičam, zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
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garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2. Noteikt, ka Mihails Purišķevičs, zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta
gada nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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.
22. Par zvejas tiesību nomu Nr.2.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Andreja Purviņa, adrese: “Ozoliņi”, Cirsenieki, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, 2021. gada 26. februāra iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar
murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2021.gadā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu,
Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko
zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr.
796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Andrejam Purviņam, zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2. Noteikt, ka Andrejs Purviņš zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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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23. Par zvejas tiesību nomu Nr.3.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Viktora Soboļeva, adrese: Lāčplēša iela 11-64, Līvāni, Līvānu novads,
2021. gada 26. februāra iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas
upē pašpatēriņam 2021.gadā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
2.maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Līvānu
novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Viktoram Soboļevam, zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2. Noteikt, ka Viktors Soboļevs zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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.
24. Par zvejas tiesību nomu Nr.4.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Modra Šolka, adrese: Meža iela-7, Līvāni, Līvānu novads, 2021. gada
9. marta iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē
pašpatēriņam 2021.gadā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
2.maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Līvānu
22

novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Modrim Šolkam, zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē Līvānu
novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas garums
vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomas
maksu 14,23 EUR.
2. Noteikt, ka Modris Šolks zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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.
25. Par zvejas tiesību nomu Nr.5.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Miervalda Dābola, adrese: Baznīcas iela 12-7, Līvāni, Līvānu novads,
2021. gada 12. marta iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas
upē pašpatēriņam 2021. gadā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta
noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
2.maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, Līvānu
novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Miervaldim Dābolam, zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2. Noteikt, ka Miervaldis Dābols zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
26. Par Līvānu novada domes ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
uzraudzības komisijas ierosinājumu par komisijas nolikuma apstiprināšanu un
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu Līvānu novada dome, atklāti
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas
nolikumu /skat.pielikumā/.
2. Publicēt nolikumu Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Pastars.
Pielikumā:

ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas
nolikums uz 4 lpp.

27. Par dzesēšanas kameras patapinājuma līguma pagarināšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot biedrības „Mednieku klubs „Rudzātu mežmala””, reģ. Nr.
40008054336, adrese: Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, 2021. gada 3. februāra
iesniegumu par patapinājumā nodotās dzesēšanas iekārtas VIESSMANN WL80
medību produkcijas uzglabāšanai starp Līvānu novada domi un biedrību „Mednieku
klubs „Rudzātu mežmala”” 2015. gada 10. februārī noslēgtā līguma Nr. LND/213.1.2/15/49 pagarināšanu konstatēts: 2014. gada 17. septembrī starp Līvānu novada
pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu Nr.
090914/233, saskaņā ar kuru pašvaldībai tika piešķirts finansējums dzesēšanas iekārtas
iegādei, lai iegādātos dzesēšanas iekārtas un tās nodotu administratīvajā teritorijā
esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, lai nodrošinātu
Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu, un
nodrošinātu dzesēšanas iekārtu pieejamību arī citām medību biedrībām. Līguma
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darbības laiks pieci gadi. Dzesēšanas iekārta tika iegādāta un uzstādīta Rudzātu pagasta
kluba ēkā Varoņu ielā 7, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Par dzesēšanas
iekārtas izmantošanu 2015. gada 10. februārī tika noslēgts patapinājuma līgums ar
biedrību „Mednieku klubs „Rudzātu mežmala””, ar 2020.gada 26.marta domes lēmumu
Nr.6-16 līguma darbība pagarināta uz vienu gadu ar iepriekšējiem noteikumiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 6.punktu, trešo, ceturto, sesto daļu,
Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt starp Līvānu novada domi un biedrību „Mednieku klubs „Rudzātu
mežmala”” reģ. Nr. 40008054336, adrese: Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
2015. gada 10. februārī noslēgtā līguma Nr. LND/2-13.1.2/15/49 par dzesēšanas
kameras VIESSMANN WL80, kas uzstādīta kluba ēkā Varoņu ielā 7, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, patapinājumu uz 5 (pieciem) gadiem ar iepriekšējiem
noteikumiem.
2.Līgums stājas spēkā ar 2021. gada 11.februāri un ir spēkā līdz 2026.gada
10.februārim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par patapinājuma līgumam pagarinājuma vienošanās
slēgšanu ir Līvānu novada domes juriskonsulte Laura Dumbrovska, par lēmuma izpildi
Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe.
28. Par zemes vienības nodošanu nomai.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Kaspara Vucenlazdāna, dzīvo Liepu iela 20-24, Upenieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads, 2020. gada 27.maija iesniegumu par zemes vienības 2,6963
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0124, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,6963 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-007-0124 ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu Nr.3-11 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu
Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
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tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
2,6963 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0124, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
29. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Sutru
pagastā Līvānu novadā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot Māra Golubicka, dzīvo ,,Amatnieki”, Ragaviki, Sutru pagasts, Līvānu
novads, 2021. gada 11.marta iesniegumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76820030261, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu
novadā, atsavināšanu, tika konstatēts, ka zemes vienībai nav pieslēguma koplietošanas
ceļam, tāpēc tā ir atzīstama par zemes starpgabalu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka
publiskai personai piederošs zemes gabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ielai (ceļam) ir atzīstams kā zemes starpgabals, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76820030261, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ir zemes starpgabals un un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
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.
30. Par Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas izstrādāto
nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
jauno redakciju un, pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019 . – 2025. gadam” 1. prioritātes (Dzīves un darba
prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.3. rīcības virziena (Visa mūža garumā tiek
saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība,
gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.1. uzdevuma (Nodrošināt mūžizglītības
un pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba
iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai) 1.3.1.7. pasākumam
(Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības attīstība Līvānu novada
pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu novada domi veicināšanai),
un likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jaunā redakcijā /skat. pielikumā/.
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2020. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 6-18.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:

Nolikums projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai uz 15 lpp.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.1.

Ziņo Andris Vaivods
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājums,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25.panta trešo daļu pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības. 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.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas NINO
informāciju, tiek ierosināts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus personām,
kurām piedzenamā nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi
vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie
nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2021.gada 25.martu ir parādi, kas nepārsniedz
15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir objektīvi neatgūstami un
dzēšami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25. panta trešo un ceturto daļu un 26. panta 6.1 daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2021.gada 25.martu ir
51,64 EUR apmērā, sekojošām personām:
1.1. Irinai Blonskai, par nekustamo īpašumu Saules ielā 12-19, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 1304, parāda summu 0,53 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,38 EUR un nokavējuma nauda 0,15 EUR par 2016.gada 4.cet. un 2017.
gada 1. un 2.cet.;
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1.2. Sergejam Kolosovam, par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 10-12, Līvānos,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1486, parāda summu 11,30 EUR, tai skaitā
pamatparāds 8,07 EUR un nokavējuma nauda 3,23 EUR par 2015.gada 4.cet. un
2016.gada 1. un 2. cet.;
1.3. Leontīnam Volnobajevam, par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 19-23,
Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1316, parāda summu 8,14 EUR,
tai skaitā pamatparāds 5,81 EUR un nokavējuma nauda 2,33 EUR par 2016.gada 2.,3.
un 4.cet.
1.4. SIA “OTARDS”, reģ. Nr. 40103555529, par nekustamo īpašumu Smagari,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7652 005 0195, parāda summu 11,11
EUR, tai skaitā pamatparāds 7,94 EUR un nokavējuma nauda 3,17 EUR par 2016.gada
2. un 3. cet.;
1.5. Kristīnei Polovinkovai, par nekustamo īpašumu Turku pagastā, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7686 003 0193, parāda summu 0,31 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,22 EUR un nokavējuma nauda 0,09 EUR par 2017.gada 2.cet.
1.6. Ļubovai Kutuzovai, par nekustamo īpašumu Libertas, Turku pagastā,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7686 003 0134, parāda summu 7,70 EUR, tai skaitā
pamatparāds 5,50 EUR un nokavējuma nauda 2,20 EUR par 2017.gadā neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
1.7. Laimonim Ķieģelim, par nekustamo īpašumu Dzilna, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7666 011 0079, parāda summu 9,91 EUR, tai skaitā
pamatparāds 4,95 EUR un nokavējuma nauda 4,96 EUR par 2004.-2007. gada 1.,2.,3.
cet.
1.8. Garāžu kooperatīvam Nr.1, par nekustamo īpašumu Meža ielā 11A,
Līvānos, Līvānu novadā kadastra numurs 7611 003 0509, parāda summu 2,64 EUR, tai
skaitā pamatparāds 1,32 EUR un nokavējuma nauda 1,32 EUR par 2010. gada 2. cet.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
Kristīnei Oļhovikovai konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 3,64 EUR apmērā
par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 34A-78, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru
7611 900 0992.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Kristīne Oļhovikova, personas kods 110587-12187, mirusi 2018.gada 13.aprīlī.
Atsaucoties uz 2019.gada 11.aprīlī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu par pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma
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lietu, sakarā ar 2018.gada 13.aprīlī mirušās Kristīnes Oļhovikovas atstāto mantojumu,
Līvānu novada dome 2019.gada 02.jūlijā pieteica kreditora pretenziju 41,00 EUR
apmērā par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu Rīgas ielā
34A-78, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 0992.
2019.gada 23.jūlijā Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete
izdeva Aktu Nr.1633 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 02.jūliju,
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” 4.punktu, pie
zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas tika ievesta izpildu lieta par
bezmantinieka mantu. Pamatojoties uz minēto noteikumu 124. punktu, no mantas –
dzīvokļa īpašuma - pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem 2020.gada 05.jūnijā Līvānu
novada domes budžetā kreditora pretenzijas segšanai tika ieskaitīts 41,00 EUR. Pēc
kreditora pretenzijas segšanas Kristīnei Oļhovikovai palicis nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 3,64 EUR, kas izveidojies par laika periodu no kreditora prasījuma
iesniegšanas brīža 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 Kristīnes Oļhovikovas nekustamā
īpašuma nodokļa atlikušais parāds 3,64 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 ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
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Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst mirušās Kristīnes Oļhovikovas, personas kods 110587-12187,
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 3,64 EUR par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 34A78, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 0992.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.3.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
Elizabetei Sparānei konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 96,96 EUR apmērā
par nekustamo īpašumu “Ošmala”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra
numuru 7666 010 0159.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Elizabete Sparāne, personas kods 260554-12164, mirusi 2018.gada 03.jūlijā.
2020.gada 30.aprīlī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tika ievietots sludinājums par pie
zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma lietu, sakarā ar
2018.gada 03.jūlijā mirušās Elizabetes Sparānes atstāto mantojumu. Līvānu novada
dome kreditora pretenziju nepieteica, jo uz 2020.gada 30.jūliju, kas bija pieteikšanās
termiņa beigu datums, nekustamā īpašuma nodokļa parāda par nekustamo īpašumu
“Ošmala”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā nebija sakarā ar to, ka 2020.gada 26.martā
Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 6-28 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksas termiņu pārcelšanu ārkārtas situācijā”, kur nekustamā īpašuma nodokļa divi
samaksas termiņi no 2020.gada 31.marta un 2020.gada 15.maija tika pārcelti uz
2020.gada 17.augustu, visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi
atrodas Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
2020.gada 08. septembrī izdarīts ieraksts zemesgrāmatā par to, ka nekustamais
īpašums atzīts par bezmantinieka mantu un piekrīt valstij, pamatojoties uz 2020.gada
02.septembrī Latgales apgabaltiesas zvērināta notāres Guntas Daugavietes izdoto Aktu
Nr.1662 par mantojuma lietas izbeigšanu. Pamatojoties uz to, Līvānu novada dome ar
2020.gada 02.septembri ir apturējusi nokavējuma naudas pieaugumu pamatparādam.
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
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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 Elizabetes Sparānes nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 96,96 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 ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst mirušās Elizabetes Sparānes, personas kods 260554-12164, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 96,96 EUR par nekustamo īpašumu “Ošmala”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666 010 0159.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.4.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
Franciškai Kozulei konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 211,26 EUR apmērā
par nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru
7611 001 0117.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Franciška Kozule, personas kods 280109-12156, mirusi 2000.gada 05.janvārī.
Atsaucoties uz 2017.gada 24.maijā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu par pie zvērinātas notāres Evijas Paļumas lietvedībā esošo mantojuma
lietu, sakarā ar 2000.gada 05.janvārī mirušās Franciškas Kozules atstāto mantojumu,
Līvānu novada dome 2017.gada 01.augustā iesniedza kreditora pretenziju par
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nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu Vidzemes ielā 57,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 001 0117.
2017.gada 05.decembrī Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Evija Paļuma
izdeva aktu Nr.9225 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 4.punktu, pie
zvērināta tiesu izpildītāja tika ievesta izpildu lieta par bezmantinieka mantu. Ņemot
vērā mantojuma masas sastāvu zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe secināja, ka
nekustamo īpašumu varētu būt neiespējami pārdot un piedāvāja Līvānu novada domei
kā kreditoram to par kadastrālo vērtību paturēt. Ņemot vērā, ka ēku īpašums dabā
nepastāv, Līvānu novada dome īpašumu paturēt atteicās.
2019.gada 23.decembrī zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe pieņēma aktu Nr.
00082/021/2019-AKT par izpildu lietas pabeigšanu bez izpildes, jo tika konstatēts, ka
mantojuma atstājējai uz nekustamo īpašumu bijušas lietošanas, nevis īpašuma tiesības.
Pamatojoties uz Civillikuma 382.pantu, kur noteikts, ka mantojums ir kopība, kurā
ietilpst visa kustamā un nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības,
kas mirušajam piederējušas, zvērināta tiesu izpildītāja apšauba iekļaušanu mantojuma
masas sastāvā mantojuma atstājējai piederošās lietošanas tiesības, par kurām nav
pierādījumu, ka tās atdodamas citiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Franciškas Kozules nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 211,26 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgā pašvaldība.
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 ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst mirušās Franciškas Kozules, personas kods 280109-12156, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 211,26 EUR par nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 57,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 001 0117.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.5.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts, ka Aigaram Vilcānam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 29,76 EUR
apmērā par nekustamo īpašumu Dubnas iela 17A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
numuru 7611 001 1406.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Aigars Vilcāns, personas kods 180865-12176, miris 2019.gada 15.augustā.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta trešo punktu, Līvānu
novada dome veic Līvānu novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu
normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas trešais punkts
paredz, ka nodokļu parādu dzēš fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves
gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem
saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
2021.gada 02.februārī tika veikta pārbaude LR mantojumu lietu reģistrā, kur
konstatēts, ka Aigaram Vilcānam mantojuma lieta nav reģistrēta. Saskaņā ar 2021.gada
03.februārī veiktajām pārbaudēm Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā par personas
īpašumiem, secināts, ka personai nav īpašumu. 2021.gada 08. martā veicot datu
pieprasīšanu no VID par personas kontiem, secināts, ka mirušajam nav konti
kredītiestādēs. Prognozējams, ka mantojuma lieta netiks ierosināta.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Aigara Vilcāna nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 29,76 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgā pašvaldība.
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”
20.panta trešo punktu, 25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome
Atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā Aigara Vilcāna, personas kods 180865-12176, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 29,76 EUR par nekustamo īpašumu Dubnas ielā 17A, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 001 1406.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Nr.6.
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
publicēto informāciju 2020.gada 09.decembrī likvidēta un izslēgta no Uzņēmumu
reģistra komercreģistra SIA “RUNCIS”, reģ. nr. 41503014323.
SIA “RUNCIS” nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par nekustamo
īpašumu Lāčplēša ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 503 1001
uz 2021.gada 25.martu ir 0,82 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,66 EUR un nokavējuma
nauda 0,16 EUR par 2019.gada 4.ceturksni.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu
maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir
izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Kā arī minētā panta trešo daļu, kur noteikts,
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.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai,
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punktu,
šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2021.gada 25.martu ir 0,82
EUR, tai skaitā pamatparāds 0,66 EUR un nokavējuma nauda 0,16 EUR, no
komercreģistra izslēgtajai SIA “RUNCIS” reģ. nr. 41503014323 par nekustamo
īpašumu Lāčplēša ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 503 1001
par 2019.gada 4.ceturksni.
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2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
37. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas dzēšanu Nr.1.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts, ka Laimonim Ķieģelim ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu
Dzilna, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666 011 0079, uz kuru
ar pašvaldības lēmumu ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības, bet nekustamā īpašuma
nodoklis rēķināts pēc zemes lietošanas tiesību izbeigšanas.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes gabals 2004.gada
29.janvārī Laimonim Ķieģelim ar Līvānu novada domes lēmumu Nr.1-2(8) tika
piešķirts lietošanā. 2007.gada 27.septembrī ar pašvaldības lēmumu Nr.13-16 zemes
lietošanas tiesības personai tika izbeigtas. Nomas līgums ar Laimoni Ķieģeli par zemes
vienības turpmāku izmantošanu netika noslēgts. Zemes vienība ir Līvānu novada
pašvaldības tiesiskajā valdījumā un no 2020.gada 24.septembra tā ir iznomāta citai
personai.
Laimonim Ķieģelim ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par periodu
no 01.10.2007.-31.11.2011., proti, pēc zemes lietošanas tiesību izbeigšanas. Likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešā punkta trešā daļa paredz, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad
izbeigušās lietošanas vai nomas tiesības uz valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 10.pantu “Tiesiskās paļāvības princips” –
persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa, iestādes kļūda, kuras
pieļaušanā persona nav vainojama, nedrīkst radīt personai nelabvēlīgas sekas.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta septīto daļu nekustamā
īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā
persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots
valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots
valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā
lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma
lietotājs (faktiskais lietotājs).
Ņemot vērā, ka zemes lietošanas tiesības Laimonim Ķieģelim izbeigtas
2007.gada 27.septembrī, nekustamā īpašuma nodoklis 34,66 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 17,33 EUR un nokavējuma nauda 17,33 EUR, kas aprēķināts pēc zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas, uzskatāms par nepamatoti aprēķinātu un ir dzēšams.
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Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgā pašvaldība.
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 trešo daļu, ceturto daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta
septīto daļu un 7.panta trešā punkta 3.daļu, Administratīvā procesa likuma 10.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome
Atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst Laimonim Ķieģelim, personas kods 010856-11710, kļūdaini
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu 34,66 EUR apmērā par
nekustamo īpašumu Dzilnas, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666
011 0079.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
38. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma
naudas dzēšanu Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
mirušajam Pāvelam Ivanovam konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 212,97
EUR apmērā par nekustamo īpašumu Vecbaznīcas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra numuru 7611 005 0809, par periodu no 1998.-2016.gadam.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Pāvels Ivanovs, personas kods 150545-12186, miris 1997.gada 16.oktobrī.
No 2008.gada 17.decembri zemes gabals, kas atrodas Vecbaznīcas ielā 20,
Līvānos, ar kadastra numuru 7611 005 0809 ir valstij piekrītošā zeme un tās
īpašumtiesības zemesgrāmatā ir nostiprinātas uz valsts vārda Finanšu ministrijas
personā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem dzīvojamajai mājai,
kas atrodas uz minētā zemes gabala, piederība nav noskaidrota. Pāvels Ivanovs bija tās
lietotājs, kur bija deklarēts līdz savai nāvei.
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Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu,
nekustamā īpašuma nodokli maksā fiziska persona, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā
vai lietošanā ir nekustamais īpašums. Pamatojoties uz to Pāvelam Ivanovam tika
rēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.
Ņemot vērā, ka Pāvels Ivanovs ir miris un Valsts zemes dienesta kadastra
reģistrā nav pieejama informācija par mirušā tiesībām uz dzīvojamo māju
Vecticībnieku ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
212,97 EUR apmērā uzskatāms par nepamatoti aprēķinātu un ir dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgā pašvaldība.
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 trešo daļu, ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada
dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst mirušā Pāvela Ivanova, personas kods 150545-12186, kļūdaini
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu 212,97 EUR apmērā par
nekustamo īpašumu Vecbaznīcas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru
7611 005 0809.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
39. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Biedrības “Skrituls”, reģ. Nr, 40008228227, juridiskā adrese “Kalmes”,
Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316, 2021.gada 11.marta vēstuli par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 1029,60 EUR apmērā biedrības iesniegtā un
Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta Nr. 20-03-AL21-A019.2205-000001
“Austrumvidzemes novada-Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Daugavieši”” īstenošanai, saskaņā ar projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam” 1.prioritātes („Dzīves un darba
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prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība”) 1.3. rīcības virziena („Visa mūža garumā tiek
saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība,
gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt”) uzdevumam 1.3.1. („Mūžizglītības un
pašīstenošanās pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu,
prasmju un personīgās individualitātes attīstībai”) un 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem
un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša sociālā vide”) uzdevumam 2.2.4. („Nodrošināt kultūras
pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu
Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai”), pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2020.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 18-5 “Par Līvānu novada domes
līdzfinansējumu biedrības „Skrituls” projektam „Austrumvidzemes novada – Kusas
tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”” un likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus Biedrībai “Skrituls”, reģ. Nr, 40008228227, juridiskā
adrese “Kalmes”, Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316, 1029,60 EUR
apmērā līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta Nr. 20-03-AL21-A019.2205-000001
“Austrumvidzemes novada-Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Daugavieši”” īstenošanai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Skrituls”, reģ. Nr, 40008228227, juridiskā adrese
“Kalmes”, Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto līdzekļu
izlietojumu paredzētajam mērķim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Laura Dumbrovska, par lēmuma izpildi - Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
40. Par telpu nomu Nr.1.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot ģimenes ārstes Mudītes Kalniņas 2021. gada 2.februāra iesniegumu par
2016. gada 5.februāra telpu nomas līguma Nr. LND/2- 13.6/16/1 pagarinājumu,
saglabājot esošos noteikumus, konstatēts, ka ģimenes ārstei Mudītei Kalniņai nomā ir
nodotas telpa ar litera Nr. 34 (17,7 m2 platībā) un telpa ar litera Nr. 35 (17,4 m2 platībā),
kas atrodas Liepu iela 5, Jersika, Līvānu novadā, ēkā ar kadastra Nr.7652 003 0337 001,
ar noteikto nomas maksu 1,42 EUR/ mēnesī, un atbilstošas likmes PVN, veselības
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aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu, 18. punktu, kas nosaka, ka
iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības
izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2016.gada 5.februāra telpu nomas līgumu Nr. LND/2-13.6/16/1 ar
ģimenes ārsti Mudīti Kalniņu, par telpas ar litera Nr. 34 (17,7 m2 platībā) un telpas ar
litera Nr. 35 (17,4 m2 platībā), kas atrodas Liepu iela 5, Jersika, Līvānu novadā, ēkā ar
kadastra Nr.7652 003 0337 001, nomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai,
saglabājot esošos nosacījumus un nomas maksu 1,42 EUR / mēnesī, un PVN.
2. Līgums stājas spēkā ar 2021.gada 5.februāri un ir spēkā līdz 2026. gada
4.februārim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu nomas līgumā ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Laura Dumbrovska.
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.
41. Par telpu nomu Nr.2.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot ģimenes ārsta Anatolija Ruskuļa 2021. gada 5.marta iesniegumu par
2016. gada 27.aprīļa telpu nomas līguma Nr. LND/2- 13.6/16/7 pagarinājumu uz 5
gadiem, saglabājot esošos noteikumus, konstatēts, ka ģimenes ārstam Anatolijam
Ruskulim nomā ir nodotas telpa ar litera Nr. 6./7. (kopējā platība 39.2m2), kas atrodas
Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Sutru pagasta pārvaldes ēkā ar kadastra Nr. 7682
002 0096 001 Līvānu novadā, ar noteikto nomas maksu 1,42 EUR / mēnesī, un
atbilstošas likmes PVN, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Pamatojoties uz
iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.
97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.apakšpunktu,18. punktu,
kas nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14.
punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
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Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2016. gada 27.aprīļa telpu nomas līguma Nr. LND/2- 13.6/16/7 ar
ģimenes ārstu Anatoliju Ruskuli par telpas ar litera Nr. 6./7. (kopējā platība 39.2m2),
kas atrodas Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Sutru pagasta pārvaldes ēkā ar kadastra
Nr. 7682 002 0096 001 Līvānu novadā, nomu veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanai, saglabājot esošos nosacījumus un nomas maksu 1,42 EUR / mēnesī, un
PVN.
2. Līgums stājas spēkā ar 2021.gada 27.aprīli un ir spēkā līdz 2026. gada
26.aprīlim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu nomas līgumā ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Laura Dumbrovska.
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.
42. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes vadības ierosinājumu un izskatot Līvānu
novada domes pārvaldes un administrācijas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša
darba algas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1
(Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 1. maiju veikt izmaiņas Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas struktūrā un izslēgt no Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību saraksta Juridisko daļu.
2. Ar 2021. gada 1. maiju iekļaut Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību saraksta Personāla vadības un administratīvajā daļā:
2.1. amata vienību "vadītāja vietnieks juridiskajā jomā", profesijas kods 1213
24 vienu likmi ar darba algu 1200,00 EUR par vienu likmi,
2.2. amata vienību “vecākais juriskonsults”, profesijas kods 2619 01, vienu
likmi ar darba algu 1235,00 EUR mēnesī par vienu likmi,
2.3. amata vienību “juriskonsults”, profesijas kods 2619 01, vienu likmi ar algu
1055,00 EUR mēnesī par vienu likmi.
3. Ar 2021. gada 1. maiju Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas
amatu vienību saraksta Personāla vadības un administratīvajā daļā mainīt amata
nosaukumu amata vienībai “vadītāja vietnieks”, profesijas kods 1213 24, uz “vadītāja
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vietnieks personāla un lietvedības jomā”, profesijas kods 1213 24 /skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā/.
4. Ar 2021. gada 1. maiju izslēgt no Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību saraksta Finanšu daļas:
4.1. amata vienību “galvenais ekonomists”, profesijas kods 2631 02, 1 likmi ar
noteikto darba algu 1231,00 EUR par vienu likmi;
4.2. amata vienību “nodokļu administrators”, profesijas kods 4311 06, 1 likmi
ar noteikto darba algu 1100,00 EUR par vienu likmi.
5. Ar 2021. gada 1. maiju iekļaut Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību saraksta Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļā:
5.1. amata vienību “vadītāja vietnieks nekustamo īpašumu jomā”, profesijas
kods 1213 24, vienu likmi ar darba algu 1200,00 EUR par vienu likmi;
5.2. amata vienību “galvenais ekonomists”, profesijas kods 2631 02, vienu likmi
ar darba algu 1231,00 EUR par vienu likmi.
6. Ar 2021. gada 1. maiju Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas
amatu vienību saraksta Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļā mainīt amata
nosaukumu amata vienībai “vadītāja vietnieks”, profesijas kods 1213 24, uz “vadītāja
vietnieks vides pārvaldības jomā”, profesijas kods 1213 24 /skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā/.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
43. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemts Rodrigo Katkova, deklarētā dzīvesvieta
Lāčplēša ielā 25-35, Līvānos, Līvānu novadā, 2021. gada 1. februāra iesniegums (reģ.
Nr. LNP/2-1.9.2/21/160) par zemes nomas līguma pārslēgšanu par nekustamo īpašumu
“Āboliņi-A” ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0797, kas atrodas Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā. Kā jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks Rodrigo Katkovs
lūdz līgumu par zemes nomu noslēgt ar iepriekšējiem nosacījumiem.
Izskatot augstākminēto iesniegumu, tika konstatēts:
1) 2001. gada 7. jūnijā starp Līvānu novada domi un Ausmu Dimanti noslēgts
zemes nomas līgums Nr. 34, ar kuru Līvānu novada dome pieņem atlīdzības lietošanā
divus zemes nogabalus ar kopējo platību 2845 m2, uz kuriem atrodas Līvānu novada
domes Turku pagastam piederošas ēkas un būves, zemes nogabals Nr. 1 251 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 768600708018001, uz kura atrodas ¼ domājamā daļa no
noliktavu bloka ar piebraucamo ceļu, zemes nogabals Nr. 2 2594 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 768600707968001, uz kura atrodas ūdens tornis, kuri ir daļa no īpašuma
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“Āboliņi-A” ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0797, Jaunsilavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā / skat. pielikumā zemes robežu plāna kopiju/,
2) 2011. gada 8. aprīlī starp Līvānu novada domi un Ausmu Dimanti noslēgts
zemes nomas līgums Nr. LND/9-7/11/3 ar kuru Līvānu novada dome pieņem atlīdzības
lietošanā zemes nogabalu ar apbūves tiesībām 0,0944 ha platībā, zemes vienības daļas
kadastra apzīmējums 7686 007 0797 8002, kas ir daļa no īpašuma “Āboliņi-A” ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0797, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā / skat.
pielikumā zemes robežu plāna kopiju /,
3) 2015. gada 14. septembrī starp Līvānu novada domi un Ausmu Dimanti
noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr. LND/2-13.1.2/15/454, ar kuru Līvānu novada
dome pieņem atlīdzības lietošanā zemes nogabalu ar apbūves tiesībām (nomniekam
piederošās inženierbūves atjaunošanai, nepalielinot būves aizņemto esošo platību uz
neapbūvētās zemes rēķina un nemainot atjaunojamās būves statusu) 2383 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0797 8003, kas ir daļa no īpašuma “Āboliņi-A” ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0797 Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā / skat.
pielikumā zemes robežu plāna kopiju /,
4) ir saņemta Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes
2021. gada 26. janvārī izdota mantojuma apliecība ar reģistra Nr. 146, ar kuru 2020.
gada 9. augustā mirušās Ausmas Dimantes atstātajam mantojumam apstiprināts
mantojuma tiesībās dēls Rodrigo Katkovs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.1.
apakšpunktu, 17. un 18.punktu Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu ar Rodrigo Katkovu, deklarētā adrese
Lāčplēša ielā 25-35, Līvānos, Līvānu novadā par zemes vienību daļu, kura ir daļa no
īpašuma “Āboliņi-A” ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0797 Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā nomu uz 10 (desmit) gadiem:
1.1. zemes vienības daļām 251 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
768600708018001 un 2594 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 768600707968001 ar
iznomātāja noteikto zemes nomas maksu 93,11 EUR gadā,
1.2. zemes vienības daļu 945 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0797
8002, kas atrodas Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar
iznomātāja noteikto zemes nomas maksu 672,00 EUR gadā,
1.3. zemes vienības daļu 2383 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0797 8003, kas atrodas Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
ar iznomātāja noteikto zemes nomas maksu 166,81 EUR gadā.
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2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par zemes nomas līguma slēgšanu
juriskonsulte Laura Dumbrovska.
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: zemes robežu plānu kopijas uz 3 lp.
44. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.
44. jautājums “Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā” izslēgts
no domes sēdes darba kārtības.
45. Par zemes nomas līgumu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Zanes Bormanes, deklarētā adrese: Mālu iela 7-14, Rīga, Guntas
Vībānes, deklarētā adrese: “Klintas”, Dreiliņi, Stopiņu novads, Jāņa Malcenieka,
deklarētā adrese: “Upeslīči”, Spēlesķeiri, Turku pagasts, Līvānu novads, Kārļa
Malcenieka, deklarētā adrese: Maskavas iela 15-21A, Rīga pilnvarotās personas Irēnas
Malcenieces, 2021. gada 8. marta (reģistrēts ar Nr. LNP/2-1.9.2/21/282) iesniegumu,
konstatēts:
1) 2011. gada 11. aprīlī starp Līvānu novada domi (nomnieks) un Andri
Malcenieku (iznomātājs) noslēgts zemes nomas līgums Nr. LND/9-7/11/4, ar kuru
Līvānu novada dome saņem nomā uz 10 gadiem zemes nogabalu ar apbūves tiesībām
0,0934 ha platībā, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 7686 007 0365 8001, kas
ir daļa no īpašuma “Jaundabari” ar kadastra numuru 7686 007 0365, Jaundabaros,
Turku pagastā, Līvānu novadā /skat. pielikumā grafisko attēlu/,
2) 2016. gada 11. aprīlī noslēgts pārjaunojuma līgums Nr. LND/9-7/11/4-1
2011. gada 11. aprīļa Zemesgabala nomas līgumam Nr. LND/9-7/11/4, ar kuru tiek
noteikts, ka Iznomātājs ir Zane Bormane, deklarētā adrese: Mālu iela 7-14, Rīga, Gunta
Vībāne, deklarētā adrese: “Klintas”, Dreiliņi, Stopiņu novads, Jānis Malcenieks,
deklarētā adrese: “Upeslīči”, Spēlesķeiri, Turku pagasts, Līvānu novads, Kārlis
Malcenieka, deklarētā adrese: Maskavas iela 15-21A, Rīga, kurus uz Rīgas
apgabaltiesas zvērinātas notāres Agras Šeibes 2015. gada 16. decembrī izdotas
pilnvaras ar reģistra Nr. 10242 pamata pārstāv Irēna Malceniece, deklarētā adrese:
“Upeslīči”, Spēlesķeiri, Turku pagasts, Līvānu novads,
3) Iznomātājs savā iesniegumā lūdz pagarināt zemes nomas līgumu uz 10
(desmit) gadiem ar tiem pašiem noteikumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē
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informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.1.
apakšpunktu, 17. un 18.punktu Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Zani Bormani, deklarētā adrese: Mālu iela714, Rīga, Guntu Vībāni, deklarētā adrese: “Klintas”, Dreiliņi, Stopiņu novads, Jāni
Malcenieku, deklarētā adrese: “Upeslīči”, Spēlesķeiri, Turku pagasts, Līvānu novads,
Kārli Malcenieku, deklarētā adrese: Maskavas iela 15-21A, Rīga, par zemes vienības
daļas ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0365 8001 Jaundabaros, Turku pagastā, Līvānu
novadā 0,0934 ha platībā, kas ir daļa no īpašuma ar kadastra Nr. 7686 007 0365 ar
nosaukumu „Jaundabari”, Turku pagastā, Līvānu novadā nomu pašvaldības īpašuma
uzturēšanai, nosakot:
1.1. līguma darbības termiņš no 2021. gada 11. aprīļa līdz 2031. gada 10.
aprīlim,
1.2. pašvaldība maksā zemes nomas maksu EUR 0,36 (nulle euro un trīsdesmit
seši centi) par kvadrātmetru gadā,
1.3. pašvaldība maksā nomas maksu par gadu līdz tekošā gada 15. aprīlim.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par zemes nomas līguma slēgšanu
juriskonsulte Laura Dumbrovska.
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: grafiskais attēla uz 2 lpp.
46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Dainas Kursītes, deklarētā adrese: Rīgas iela 48-2, Līvāni, Līvānu
novads, 2021. gada 3. marta (reģistrēts ar Nr. LNP/2-1.9.2/21/273) iesniegumu
konstatēts:
1) 2011. gada 11. aprīlī starp Līvānu novada domi (nomnieks) un Dainu Kursīti
(iznomātājs) noslēgts zemes nomas līgums Nr. LND/9-7/11/5 ar kuru Līvānu novada
dome saņem nomā uz 10 gadiem zemes nogabalu ar apbūves tiesībām 0,0281 ha platībā,
zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 7686 007 0408 8001, kas ir daļa no īpašuma
“Āboliņi” ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0408, Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavās,
Turku pagastā, Līvānu novadā /skat. pielikumā grafisko attēlu/,
2) 2012. gada 31. augustā noslēgta vienošanās Nr. LND/9-7/11/5-1 pie 2011.
gada 11. aprīļa Zemesgabala nomas līguma Nr. LND/9-7/11/5, ar kuru tiek noteikts, ka
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Iznomātājs nodod Nomniekam nomā un Nomnieks saņem no Iznomātāja nomā zemes
nogabalu ar apbūves tiesībām 0,0281 ha platībā, zemes vienības daļas kadastra
apzīmējums 7686 007 0408 8006 ar adresi Jaunsilavas iela 1, Jaunsilavas, Turku
pagasts, Līvānu novads ), kas ir daļa no īpašuma ar kadastra numuru 7686 007 0408 ar
nosaukumu „Āboliņi”, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā /skat. pielikumā
grafisko attēlu/,
3) Daina Kursīte savā iesniegumā lūdz slēgt vienošanos Nr. 2 par līguma
termiņa pagarinājumu līdz 2025. gada 31. decembrim, mainīt samaksas termiņu un
nomas maksu noteikt EUR 1,00 par kvadrātmetru gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”
2.1. apakšpunktu, 17. un 18.punktu Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Dainu Kursīti, deklarētā adrese: Rīgas iela 48-2, Līvāni, Līvānu
novads, 2011. gada 11. aprīlī noslēgto Zemesgabala nomas līgumu Nr. LND/9-7/11/5
par zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0408 8006 Jaunsilavas ielā
1, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā 0,0281 ha platībā, kas ir daļa no īpašuma
ar kadastra numuru 7686 007 0408 ar nosaukumu „Āboliņi”, Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā nomu pašvaldības īpašuma uzturēšanai nosakot:
1.1.līguma darbības termiņu no 2021. gada 11. aprīļa līdz 2025. gada 31.
decembrim,
1.2.pašvaldība maksā nomas maksu 1,00 EUR par kvadrātmetru gadā,
1.3.pašvaldība maksā nomas maksu par gadu līdz tekošā gada 15. aprīlim.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par zemes nomas līguma slēgšanu
juriskonsulte Laura Dumbrovska.
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: grafiskais attēls uz 1 lpp.
47. Par atbrīvošanu no dividenžu maksāšanas.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā ielā 44, Līvānos, LV46

5316, 2021.gada 18.marta vēstuli Nr. 1-6-1/44 ar lūgumu atbrīvot sabiedrību no
dividenžu maksāšanas par Līvānu novada pašvaldības kapitāla izmantošanu 2020.gadā,
tika konstatēts
1) kapitālsabiedrības 2020.pārskata gadā gūtā peļņa sastāda 217281 EUR, tīrā
peļņa, ņemot vērā iepriekšējo gadu zaudējumus 163780 EUR, sastāda 53501 EUR;
2) saskaņā ar 2015.gada 26.novembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 18-21
“Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu” aprēķinātais
dividendēs izmaksājamās 10 % peļņas daļas apmērs no sabiedrības tīrās peļņas par
2020. gadu sastādītu 5350,10 EUR;
3) šie līdzekļi nepieciešami kapitālsabiedrības infrastruktūras uzlabošanai –
siltumapgādes sistēmas sakārtošanai un sociālās nodaļas telpu remontam un gultu
iegādei.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Līvānu novada domes kapitāla daļu
turētāja Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu,
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 27.decembra noteikumu Nr. 7
“Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 9.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā ielā 44, Līvānos, LV5316, no dividenžu maksāšanas par 2020.gadu, līdzekļus novirzot kapitālsabiedrības
infrastruktūras uzlabošanai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Sēde slēgta plkst. 1220
Protokols parakstīts 2021. gada 30. martā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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