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Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut doms sēdes darba kārtībā 25.
darba kārtības jautājumu „Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā”
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 25. darba kārtības jautājumu „Par ieguldījumu
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
pamatkapitālā”.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut doms sēdes darba kārtībā 26.
darba kārtības jautājumu „Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusa piešķiršanu koplietošanas novadgrāvim Līvānu novadā”.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim
„atturoties”
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 26. darba kārtības jautājumu „Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu koplietošanas novadgrāvim
Līvānu novadā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā deputātu lēmumu
par domes sēdes darba kārtības 25. jautājuma „Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā” un
26. jautājuma
„Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas novadgrāvim Līvānu novadā” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu
novada dome izskata šādu kārtējās domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr.
2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas,
izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
3. Par telekomunikāciju antenu izvietošanu Rožupes un Rudzātu ūdenstorņos. Ziņo
A. Vaivods.
4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi. Ziņo A. Vaivods.
5. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā,
bezmaksas apmeklējumiem. Ziņo A. Vaivods.
6. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. Ziņo A. Vaivods.
8. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par dzīvokļu iegādi. Ziņo A. Vaivods.
10. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par telpu nomas līguma pārjaunošanu. Ziņo A. Vaivods.
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12. Par nekustamā īpašuma “Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
14. Par sadarbības līgumiem. Ziņo A. Vaivods.
15. Par finansējuma mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par zemes nodošanu īpašumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
21. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu 2020. gadā. Ziņo
I. Kalvāne.
22. Par apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2020. gadā. Ziņo I. Kalvāne.
23. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Basketbola Savienība”. Ziņo I. Kalvāne.
24. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.
25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods.
26. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas novadgrāvim Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
24. septembrī notika Līvānu novada domes sēde.
25. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
potenciālajiem sadarbības partneriem un pārrunāja Līvānu pilsētas Ziemassvētku
noformējuma - izgaismojuma iespējas.
26. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānu novada domes
vārdā sveica folkloras kopu “Ceiruleits” 30 gadu jubilejā un piedalījās jubilejas pasākumā
Līvānu novada Kultūras centrā.
1. oktobrī Līvānu novada domes telpās notika Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra atklāšana, kurā klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis, kā arī
VARAM Publisko pakalpojumu departamenta direktora vietniece Maija Anspoka.
Atklāšanā piedalījās arī Līvānu novada pašvaldības ilggadējie sadarbības partneri, kuri jau
daudzus gadus darbojas novada domes telpās - Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras, Anitas Baumanes ģimenes
ārsta prakses pārstāvji, Latgales apgabaltiesas zvērināts notārs Gunta Daugaviete u.c.
1. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Skolotāju dienai veltītajā
pasākumā Līvānu novada Kultūras centrā, Līvānu novada domes vārdā sveica Līvānu novada
pedagogus un piedalījās novada pedagogu, kuriem piešķirta nodibinājuma “Viduslatgales
pārnovadu fonds” radošā darba stipendija, apbalvošanā.
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2.oktobrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
2. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas sēdē Baltinavā, kur tika pārrunāti jautājumi par aprites
ekonomiku, bioekonomiku, bezatkritumu principu ieviešanu pašvaldībās. G. Kraukle
sanāksmes laikā prezentēja Līvānu novada pašvaldības pieredzi videi draudzīgu aktivitāšu
īstenošanā, iesaistoties biedrības “Zaļā Brīvība” iniciatīvā “Tīri Labi. Pilsēta bez
atkritumiem.” Savas pašvaldības pieredzi prezentēja arī Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.
3. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada domes vārdā sveica novada
seniorus Starptautiskajai senioru dienai veltītā pasākuma ietvaros Līvānu novada Kultūras
centrā.
6. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Preiļu filiāles vadītāju Viju Jakimovu, lai pārrunātu jautājumus par Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra darbības principiem un turpmāko sadarbības modeli.
7. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības
centru apvienība” valdes sēdē, bet vēlāk Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēdē,
kurā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, vecākais padomnieks Māris Pūķis un padomniece
juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča informēja par LPS Domes 16. septembra lēmuma
“Par uzdevumiem LPS Valdei saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”
izpildi. LPS priekšsēdis klātesošos pašvaldību domju priekšsēdētājus informēja arī par
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola
projektu.
7. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, kā arī Līvānu novada pašvaldības
speciālisti piedalījās sanāksmē par vienotā elektroniskā pirmsskolas pieteikumu reģistra
ieviešanu Līvānu novada pašvaldībā.
8. oktobrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta,
sociālo un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme, kā arī izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
Abās sanāksmēs piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
9. un 12. oktobrī Līvānu novada domē notika stipendiju komisijas sēde, lai lemtu par
nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” stipendiju piešķiršanu Līvānu novada
jauniešiem, kuri studē augstskolās. Komisijā piedalījās stipendiju ģenerālsponsora –
uzņēmuma „Light Guide Optics International”, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu
fonds”, Līvānu novada domes, Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu novada Sociālā
dienesta, kā arī novada vidusskolu pārstāvji. Ņemot vērā COVID-19 izplatības riskus, arī
pārrunas ar pretendentiem pirmo reizi notika attālināti videokonferences režīmā. Komisija
lēma 2020./2021. mācību gadā stipendijas piešķirt 34 studentiem par kopējo summu 42 600
eiro. Līdzekļus stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi „Light Guide Optics International”,
„Līvānu kūdras fabrika”, „Hansahold” un Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta
Daugaviete.
13. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Dagdā piedalījās Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes sēdē, kur nozīmīgākais darba kārtības jautājums bija veltīts
Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.- 2027. gadam 1.redakcijas
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izstrādes gaitai, kā arī kārtējā Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ)
Uzraudzības komisijas sēdē.
13. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, kā arī Līvānu novada Kultūras centra
pārstāvji tikās ar nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” vadītāju Eviju Gurgāni, lai
pārrunātu pasākuma “Lūgšanu brokastis” norisi, kas plānots 2020. gada 11. decembrī Līvānu
novada Kultūras centrā.
14. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu novada bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
15. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja Līvānu novada domi Jēkabpils
sporta halles atklāšanas pasākumā.
15. oktobrī Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā norisinājās Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) rīkots miniforums “Sociālā uzņēmējdarbība Līvānu
novadā: idejas un risinājumi”. Forumā piedalījās Līvānu novada pašvaldības, kā arī Līvānu
novada biedrību un uzņēmumu pārstāvji un citi potenciālie sociālās uzņēmējdarbības veicēji
– cilvēki, kuri tuvākā vai tālākā nākotnē varētu veidot sociālo uzņēmumu.
16. oktobrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Balvu novada uzņēmēju
konsultatīvās padomes pārstāvji. Ar viesiem tikās Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks
Vladislavs Stankevičs, uzņēmumu "Zelta zeme" un “Līvānu kūdras fabrika” vadītājs, kā arī
Līvānu novada domes deputāts Pēteris Romanovskis.
22. oktobrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
Līvānu novada pašvaldība seko līdzi valdības pieņemtajiem lēmumiem, kā arī ir izdevusi
vairākus rīkojumus par pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai novadā. Ar
rīkojumiem var iepazīties Līvānu novada mājaslapā www.livani.lv.
2. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos
Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro H. Jablonska
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma
par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, un likumu “Par pašvaldību budžetiem” un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra noteikumos Nr. 2
“Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtība” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā:
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“3.4. Pašvaldības institūcijas apzina to uzturēšanai un noteikto uzdevumu izpildei
nepieciešamos finanšu resursus, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību par Pašvaldības
budžeta iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un
apstiprināšanu, sagatavo detalizētus tāmju projektus budžeta vadības programmā (Horizon
BI) ar pievienotiem paskaidrojumiem, pamatotiem aprēķiniem un citu nepieciešamo
informāciju, kas pamato pieprasīto līdzekļu nepieciešamību, un iesniedz Finanšu daļai
noteiktajā termiņā. Sniedzot pieprasījumus celtniecības remontdarbu veikšanai, tāmes
jāsaskaņo Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļā. Budžeta iesniedzējam ir
pienākums norādīt tāmēs iekļauto investīciju pasākumu sasaisti ar Līvānu novada
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem. Plānošanas un attīstības daļa izvērtē un
sniedz atzinumu par iestāžu tāmēs iekļauto investīciju pasākumu atbilstību pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentiem.”
1.2. Papildināt ar 3.4.1 punktu šādā redakcijā:
“
3.4.1 Gadījumos, kad finanšu pieprasījumu tāmes neatbilst 3.4. punktā noteiktajām
prasībām Finanšu daļai ir tiesības nesaskaņot un atgriezt budžeta projekta tāmes
koriģēšanai vai papildināšanai atbilstoši noteiktajām prasībām. Atgrieztos finanšu
pieprasījumus budžeta izpildītāji koriģē, pievienojot iztrūkstošos aprēķinus, paskaidrojumus
vai citus dokumentus un atkārtoti iesniedz Finanšu daļai.”
1.3 Izteikt 4.4. punktu šādā redakcijā:
“4.4. Budžeta grozījumi tiek veikti, pamatojoties uz budžeta finansētas institūcijas
sagatavotajiem pieprasījumiem, pamatojot finanšu līdzekļu nepieciešamību, klāt pievienojot
šo Noteikumu 1.pielikumā norādīto veidlapu. Grozījumu izmaiņas pieprasījumam jāpievieno
budžeta vadības programmā (Horizon BI) sagatavota grozījumu tāme ar paskaidrojumiem,
Budžeta finansētās institūcijas budžeta grozījumu pieprasījumus savlaicīgi iesniedz Līvānu
novada domē.”
1.4. Izteikt 4.7. punktu šādā redakcijā:
“4.7. Pēc saistošo noteikumu par budžeta grozījumiem apstiprināšanas Finanšu
daļas atbildīgie darbinieki veic grozīto tāmju apstiprināšanu budžeta vadības programmā
(Horizon BI).“
1.5. Izslēgt 5.4. punktu.
1.6. Izslēgt Noteikumu 2. pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Par telekomunikāciju antenu izvietošanu Rožupes un Rudzātu ūdenstorņos.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot inženierfirmas SIA “Scintilla”, reģ.Nr. 50103058471, Meteora ielā 15, Rīga,
un SIA “Baltcom, reģ. nr. 40003005264, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063,
2020.gada 23.septembra iesniegumu, ar kuru lūdz pārslēgt nomas līgumus par būves
“Ūdenstornis” Rožupes pagastā un būves “Ūdenstornis” Rudzātu pagastā uzstādīto antenu
uzturēšanai, noslēdzot pārjaunojuma līgumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru
kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 6.3.apakšpunktu, 12, 25., 26., Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt ar SIA “Baltcom”, reģ. nr.40003005264, Līvānu novada domei piederošas
būves – “Ūdenstornis” (kadastra Nr.76660100137003), Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā daļu 2 (divu) kvadrātmetru platībā telekomunikācijas antenu uzstādīšanai un
ekspluatācijai līdz 2025.gada 26.aprīlim.
2. Iznomāt SIA “Baltcom”, reģ. nr. 40003005264, Līvānu novada domei piederošas
būves – “Ūdenstornis” (kadastra Nr.76680070179004), Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā daļu 2 (divu) kvadrātmetru platībā telekomunikācijas antenu uzstādīšanai un
ekspluatācijai līdz 2025.gada 26.aprīlim.
3. Noteikt nomas maksu par katru lēmumā 1. un 2.punktā minēto būves daļu 50 EUR
gadā bez PVN un papildus maksājams PVN, papildus nomas maksai nomnieks maksā par
elektroenerģiju atbilstoši elektrības skaitītāja rādījumiem.
4. Noslēgt pārjaunojuma līgumu par lēmumā 1. un 2.punktā minēto objektu
iznomāšanu SIA “Baltcom”, reģ. nr.40003005264, izbeidzot nomas attiecības ar
inženierfirmu SIA “Scintilla”, reģ.Nr.50103058471.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Neicenieks un Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un atbildīgā par
līguma slēgšanu ir juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “STIG”, reģistrācijas Nr. 47703001434, juridiskā adrese Rīgas iela 75A,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes locekļa Georgija Stoļerova 2020.gada 28.septembra
iesniegumu (reģistrēts LND ar LNP/2-1.6/20/2466) ar lūgumu sadalīt termiņos uz vienu gadu
izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām”
18.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta vienpadsmito un trīspadsmito daļu, 29.panta otro
daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.19-4 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 4 lpp.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
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5. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” Rīgas ielā 101, Līvānos,
Līvānu novadā, bezmaksas apmeklējumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārs tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Izskatot Līvānu novada domes deputātes Mārītes Vilcānes 2020.gada 9.oktobra
iesniegumu (reģ, ar Nr. LNP 2-2.12/20/450 no 09.10.2020.) par atļauju Līvānu novada
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzrādot apliecību, ievērojot noteiktos
ierobežojumus sakarā ar COVID-19 situāciju, bez maksas apmeklēt Līvānu 1.vidusskolas
peldbaseinu “Upe” katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00
(apmeklējuma ilgums 1 stunda 15 min. bez SPA zonas), un saskaņā ar Līvānu 1.vidusskolas
direktora piekrišanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ
1. Atļaut Līvānu novadā deklarētiem pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, uzrādot apliecību, ievērojot noteiktos ierobežojumus sakarā ar COVID-19
situāciju, apmeklēt Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinu “Upe” Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā, katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00
(apmeklējuma ilgums 1 stunda 15 min. bez SPA zonas) bez maksas noteikšanas (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis
Pastars.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 4 lpp.
6. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu
par ražošanas angāra Celtniecības ielā 9, Līvānos, būvprojekta izstrādi, saskaņā ar iepirkuma
ID Nr. LND 2020/42 “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” rezultātiem kopējās
ražošanas angāra būvprojekta izstrādes izmaksas sastāda 50 539,71 EUR (ieskaitot PVN), ko
piedāvā SIA “REM PRO”, būvprojekta izstrādes termiņš - 119 dienas no līguma noslēgšanas
dienas, 2020. gadā ir nepieciešami līdzekļi avansa maksājumam 10 127,94 EUR apmērā,
atlikusī summa būvprojekta izstrādes 40 411,77 EUR un autoruzraudzības 5 445,00 EUR
apmaksai 2021.gadā, un pamatojoties uz projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam prioritātes Nr. 2 “Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta”, rīcību virziena Nr. 2.1. “ Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām
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atbilstoša EKONOMISKĀ VIDE”, uzdevuma Nr. 2.1.3. “Organizēt uzņēmējdarbības
motivējošus pasākumus” pasākumam Nr. 2.1.3.2. “Sadarbības pasākumu ar uzņēmējiem
ieviešana” un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Slēgt līgumu ar SIA “REM PRO”, reģ. Nr. 41503041904, juridiskā adrese: 18.
Novembra iela 37a, Daugavpils, LV-5401, par ražošanas angāra Celtniecības ielā 9, Līvānos,
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
1.2. Piešķirt līdzekļus 10 127,94 EUR apmērā avansa maksājumam 2020.gadā
ražošanas angāra Celtniecības ielā 9, Līvānos, būvprojekta izstrādei no Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā.
1.3. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā finansējumu gala
maksājumam par būvprojekta izstrādi 40 511,77 EUR apmērā un autoruzraudzības veikšanai
5 445,00 EUR apmērā.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne
un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes 2020.gada 20.oktobra vēstuli
par līdzekļu piešķiršanu 1573 EUR apmērā stāvlaukuma Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā projektēšanas darbu veikšanai, ņemot vērā, ka Rudzātu pagasta
pārvaldes 2020.gada budžetā līdzekļi šim mērķim netika plānoti, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 1573 EUR Rudzātu pagasta pārvaldei stāvlaukuma Miera ielā
4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā projektēšanas darbu veikšanai no Līvānu
novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
veikt papildus remontdarbus gaitenim un darbmācības telpai Rudzātu vidusskolā, Miera ielā
13, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, kuru izmaksas saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem sastāda 19 345,98 EUR (ieskaitot PVN 21%), un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
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I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 19 345,98 EUR apmērā Rudzātu vidusskolai gaiteņa un
darbmācības telpas remontdarbu veikšanai no Līvānu novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžetā projektam “Ubaglīča projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja pienākumu
izpildītājs Ainārs Skromāns, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu
piešķirt līdzekļus 1954,68 EUR apmērā videonovērošanas kameru iegādei un uzstādīšanai
pie Līvānu autoostas Dzelzceļa ielā 21A, Līvānos noziedzīgu nodarījumu novēršanai un
atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 1954,68 EUR apmērā videonovērošanas kameru iegādei un
uzstādīšanai pie Līvānu autoostas Dzelzceļa ielā 21A, Līvānos, tai skaitā 1366 EUR no
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem un 588,68 EUR no projektam “Ubaglīča projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
veikt papildus būvdarbus, veicot administratīvās ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā,
vienkāršoto atjaunošanu valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei,
kuru izmaksas sastāda 11708,60 EUR (ieskaitot PVN), kas par 5021 EUR pārsniedz Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada budžetā Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidei paredzēto finansējumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 5021 EUR apmērā papildus būvdarbu veikšanai
administratīvās ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotai atjaunošanai valsts
un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei no līdzekļu ekonomijas projektā
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“Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā
zonā Nr.2”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja pienākumu
izpildītājs Ainārs Skromāns un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Dzīvnieku aizsardzības biedrības „INGATO” 2020.gada 19.oktobra
vēstuli par papildus līdzekļu 750 EUR apmērā piešķiršanu bezsaimnieka kaķeņu
sterilizācijai, un pamatojoties uz 2015. gada 30. oktobrī starp Dzīvnieku aizsardzības
biedrību „INGATO” un Līvānu novada pašvaldību noslēgto sadarbības līgumu Nr. LND/213.1.2/15/518 par bezsaimnieka, klaiņojošu kaķu izķeršanu un nogādāšanu sterilizācijai un
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt papildus līdzekļus 750 EUR apmērā bezsaimnieka kaķeņu sterilizācijas
pakalpojuma apmaksai no līdzekļu ekonomijas projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas
vietniece Gunita Vaivode.
7. Izskatot Līvānu novada domes darba aizsardzības speciālista Andra Kundziņa
2020. gada 26.oktobra iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 3000 EUR dezinfekcijas
līdzekļu iegādei sakarā ar ieviestajiem drošības pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt papildus līdzekļus 3000 EUR dezinfekcijas līdzekļu iegādei sakarā ar
ieviestajiem drošības pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā no līdzekļu ekonomijas
projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu
industriālajā zonā Nr.2”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.
gada pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, darba aizsardzības speciālists Andris Kundziņš un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
8. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera un Informācijas
tehnoloģiju daļas vadītāja Jura Sniķera ierosinājumu piešķirt līdzekļus kopsummā 19019
EUR, tai skaitā 9196 EUR desmit portatīvo datoru un Office programmu iegādei, 2323 EUR
astoņu Office programmu iegādei esošajiem portatīvajiem datoriem, 4500 EUR displeja
iegādei domes sēžu zālei, 1500 EUR video konferenču sistēmas iegādei un 1500 EUR
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projektora un ekrāna iegādei, lai nodrošinātu drošu attālinātu darbu darbiniekiem sakarā ar
COVID-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 19019 EUR, tai skaitā 9196 EUR desmit portatīvo
datoru un Office programmu iegāde, 2323 EUR astoņu Office programmu iegādei esošajiem
portatīvajiem datoriem, 4500 EUR displeja iegādei domes sēžu zālei, 1500 EUR video
konferenču sistēmas iegādei un 1500 EUR projektora un ekrāna iegādei droša attālināta darba
nodrošināšanai darbiniekiem COVID-19 izplatības laikā no līdzekļu ekonomijas projektā
“Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā
zonā Nr.2”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada
pamatbudžetā.
8.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
9. Izskatot Dzīvnieku aizsardzības biedrības „INGATO”, reģ. Nr. 40008237200,
juridiskā adrese Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2020. gada 20. oktobra
iesniegumu par finansējuma piešķiršanu 1000 EUR apmērā piemērotu telpu nodrošināšanai
- moduļu mājas iegādei, 2020. gada 26. oktobra iesniegumu par SIA “Līvānu siltums” rēķinu
apmaksu un 2020. gada 20. oktobra vienošanos Nr. 1 starp Dzīvnieku aizsardzības biedrību
„INGATO” un Initu Klindžāni par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2107
nodošanu lietošanai moduļu mājas uzstādīšanai, lai spētu palīdzēt Līvānu novada
klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem kaķēniem, atbilstoši Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8. panta trešajai daļai, kas nosaka, ka “saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības
jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku
izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu” un Līvānu novada domes 2015. gada 28.
augusta saistošajiem noteikumiem Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā” 2.3. apakšpunktu “mājas
dzīvnieku ķērājs - šo Noteikumu izpratnē pašvaldības pilnvarota persona, kas normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā apmācīta klaiņojošu dzīvnieku ķeršanā un kurai ir apliecība, kas dod
tiesības ķert klaiņojošus dzīvniekus”, un saskaņā ar 2015. gada 30. oktobrī noslēgto
sadarbības līgumu Nr. LND/2-13.1.2/15/518 starp Dzīvnieku aizsardzības biedrību
„INGATO” un Līvānu novada pašvaldību par Līvānu novada bezsaimnieka, klaiņojošu kaķu
izķeršanu un nogādāšanu sterilizācijai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Piešķirt līdzekļus 150 EUR apmērā Dzīvnieku aizsardzības biedrībai
„INGATO”, reģ. Nr. 40008237200, juridiskā adrese Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, telpu Rīgas ielā 46, Līvānos siltumapgādes izdevumu segšanai līdz 2020.
gada beigām no līdzekļu ekonomijas projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
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9.2. Piešķirt līdzekļus 1000 EUR apmērā Dzīvnieku aizsardzības biedrībai
„INGATO”, reģ. Nr. 40008237200, juridiskā adrese Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, moduļu mājas iegādei no līdzekļu ekonomijas projektā “Līvānu pilsētas
ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
9.3. Slēgt līgumu ar Dzīvnieku aizsardzības biedrību „INGATO”, reģ. Nr.
40008237200, juridiskā adrese Rīgas iela 10a-35, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par
lēmuma 1. un 2. punktā piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem.
9.4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma izpildi
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode un Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
7. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības budžetā 2020.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu
vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi
2020.
gada 28. janvāra Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un Finanšu daļa vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

saistošie noteikumi Nr.13 ar pielikumiem uz 18 lpp.

8. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr. 16-12(2)
“Par zemes gabalu nodošanu nomai” un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas 2020. gada 13. oktobra protokolu
Nr. 1-3.3/19 par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76660100224 daļas 2,5 ha platībā, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, nomas
tiesību izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta pirmās daļas otro punktu, kas
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nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020. gada 13. oktobra pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 10,4856
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0224, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā, daļas 2,5 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt z/s “Podusala”, reģistrācijas Nr. 41501018477, Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0224, kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, daļu 2,5 ha platībā par nosolīto summu 65,00 EUR
(sešdesmit pieci euro) par hektāru gadā un PVN, uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada 15.
novembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās daļas
vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi – nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Par dzīvokļu iegādi.

Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste, L. Ancāne
Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašumā nav pietiekami dzīvokļu, lai varētu nodrošināt
ar dzīvojamo platību personas no sociālā riska grupām, personas bez vai ļoti zemiem
ienākumiem, kas tiek iekļautas Līvānu novada domes palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar
dzīvojamo platību, 2019. gada decembrī tika izsludināts aicinājums piedāvāt nekustamo
īpašumu sociālās mājas vai sociālā dzīvokļa izveidei. Ar Līvānu novada domes
priekšsēdētāja 2019. gada 27. decembra rīkojumu Nr. LNP/2-1.9.2/19/1867 izveidotā darba
grupa ir izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus sociālās mājas vai sociālo dzīvokļu izveidei un
apsekojusi tos dabā. Kā vispiemērotāko sociālo dzīvokļu izveidei ir atzīts M. K. piedāvājums,
iegādāties viņas īpašumā esošos dzīvokļus Rīgas ielā 119, Līvānos, Līvānu novadā, tai skaitā:
dzīvokli Nr. 1, kadastra Nr. 76119000628, platība 16,6 m2 , dzīvokli Nr. 2 kadastra Nr.
76119000481, platība 26 m2, dzīvokli Nr. 3 kadastra Nr. 76119000629, platība 26,7 m2.
Līvānu novada dome 2020. gada 27. augusta sēdē ir apstiprinājusi darba grupas
izstrādātās “Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020. – 2025. gadam”,
kurā ir izdalīts veicamo pasākumu bloks tieši palīdzības sniegšanai vismazāk aizsargātajām
iedzīvotāju grupām, sociālā palīdzība mājokļu jautājumu risināšanā.
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, 15. panta 9. punkts nosaka, ka sniegt palīdzību iedzīvotājiem
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dzīvokļa jautājumu risināšanā ir pašvaldības autonomā funkcija. Likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 2. punktā kā viens no pašvaldības palīdzības veidiem
ir noteikts – sociālo dzīvokļu izīrēšana.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pants nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība, rīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu
līdzekļu un mantas izlietojumu; manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu; manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami
zemāku cenu. Minētā likuma 8. pants nosaka, ka publiskai personai un kapitālsabiedrībai
aizliegts iegādāties īpašumā vai lietošanā mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par
acīmredzami paaugstinātu cenu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
9. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Konceptuāli piekrist iegādāties dzīvokļu īpašumus Rīgas ielā 119, Līvānos, Līvānu
novadā, tai skaitā:
1.1. dzīvokli Nr. 1, kadastra Nr. 76119000628, platība 16,6 m2 ,
1.2. dzīvokli Nr. 2 kadastra Nr. 76119000481, platība 26 m2,
1.3. dzīvokli Nr. 3 kadastra Nr. 76119000629, platība 26,7 m2.
2. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt
īpašuma novērtēšanu.
3. Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļai sastādīt dzīvokļu
īpašumos nepieciešamo ieguldījumu un remontu tāmes.
4. Izdevumus par vērtēšanu segt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžeta sadaļā “Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
izdevumi” plānotajiem līdzekļiem.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un Būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītāja pienākumu izpildītājs Ainārs Skromāns.
10. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Valsts probācijas dienesta, juridiskā adrese Lomonosova iela 9, Rīga, LV1019, 2020. gada 15. septembra vēstuli Nr. Nr.1110-1-44/NOS2020/69/606, par nomāto
telpu nomas pagarināšanu līdz 2021. gada 31. decembrim nepaaugstinot līdzšinējo nomas
maksas apmēru, konstatēts, ka saskaņā ar 2019. gada 12. decembra telpu nomas līgumu Nr.
LNP/2-13.6/19/29 (Dienesta līguma reģ. Nr.1120-1-69/LIG2019/61/66) Valsts probācijas
dienestam no 2020.gada 1.janvāra iznomāta telpa ar litera Nr. 11a (35,1 m2 platībā,
102.kab.), kas atrodas Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkas Domes ielā 3, Līvānos,
1.stāvā, piemērojot telpas nomas maksai 50 % atvieglojumu saskaņā ar Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādī noteikto nomas maksas cenu
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mēnesī pirmajā nomas gadā, tas ir 0,43 EUR /m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību 15,09
EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN, Valsts probācijas dienesta funkciju īstenošanai.
Saskaņā ar Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādī
noteikto otrajā nomas gadā nomas maksas cena mēnesī, piemērojot telpas nomas maksai 50
% atvieglojumu, ir 0,71 EUR /m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību 24,92 EUR mēnesī un
atbilstošas likmes PVN.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. apakšpunktu, un pamatojoties uz Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādi, kas apstiprināts ar Līvānu
novada domes 2015. gada 17. decembra lēmumu Nr. 20-12, un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Valsts probācijas dienestu, juridiskā adrese Lomonosova iela 9, Rīga,
LV-1019, 2019. gada 12. decembrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. LNP/2-13.6/19/29
(Dienesta līguma reģ. Nr.1120-1-69/LIG2019/61/66) par telpas ar litera Nr. 11a (35,1 m2
platībā, 102.kab.), kas atrodas Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkā Domes ielā 3,
Līvānos, 1.stāvā, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, piemērojot telpas
nomas maksai 50 % atvieglojumu no cenrādī apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī otrajā
nomas gadā, tas ir 0,71 EUR /m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību 24,92 EUR mēnesī un
atbilstošas likmes PVN.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu (50% apmērā
proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām).
3. Noteikt, ka par darba drošību un ugunsdrošību atbild Valsts probācijas dienests.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste par
lēmuma izpildi Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska.
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.
11. Par telpu nomas līguma pārjaunošanu.
Ziņo A. Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemta Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles,
juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, 2020. gada 11.septembra vēstule
Nr. 33.2-1.1/342 par telpu nomu Līvānos, kurā informē, ka 2020. gada 31. decembrī beidzas
2006. gada 02.janvāra Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 4, kas noslēgts starp Līvānu
novada domi un Nodarbinātības valsts aģentūru, par telpu nomu Līvānu novada domes ēkā
Rīgas iela 77, Līvānos, un kuram ir veikti 9 grozījumi un papildinājumi (22.03.2006.
Vienošanos Nr. 1, 14.07.2006. Vienošanos Nr. 2, 01.10.2007. Vienošanos Nr. 3, 13.11.2008.
Vienošanos Nr. 4, 28.09.2009. Vienošanos Nr. 5, 31.08.2011. Vienošanos Nr. 6, 17.11.2015.
Vienošanos Nr.7, 31.07.2017. Vienošanos Nr. 8, 26.02.2020. Vienošanos Nr. 9) un lūdz
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izskatīt jautājumu par jauna telpu nomas līguma noslēgšanu starp Nodarbinātības valsts
aģentūru un Līvānu novada domi, par minēto telpu nomu uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka Nodarbinātības valsts aģentūrai
Līvānu novada domes ēkā ar kadastra apzīmējumu 76110040609001, Rīgas ielā 77, Līvānos,
Līvānu novadā ir iznomātas telpas ēkas 3. stāvā, nedzīvojamo telpu grupā ar kadastra
apzīmējumu 76110040609001006, kurā ietilpst telpas Nr. 13, platība 37,6 m2 , Nr. 14, platība
12,9 m2, Nr. 15, platība 14,8 m2, Nr. 16, platība 25,3 m2, Nr. 17, platība 12,2 m2, nedzīvojamo
telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 76110040609001901 telpas ar Nr. 39, platība 1,3 m2,
Nr. 40, platība 2,4 m2, Nr. 43, platība 1,2 m2, Nr. 44, platība 2,3 m2, kā arī koplietošanā ar
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru nodotās telpas ēkas 1. stāvā nedzīvojamo telpu
grupā ar kadastra apzīmējumu 76110040609001901, telpas Nr. 1, platība 2,2 m2, Nr. 2,
platība 3,0 m2, Nr.3, platība 12,4 m2 nodarbinātības pakalpojuma nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra
noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Nodarbinātības valsts aģentūrai, reģistrācijas Nr. 90001634668, juridiskā
adrese Krišjāņa Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010, Līvānu novada domes ēkā ar kadastra
Nr. 76110040609001, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā līdz 2025. gada 31. decembrim,
šādas telpas:
1.1. 3. stāva nedzīvojamo telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 76110040609001006
telpas Nr.13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 ar kopējo platību 102,8 m2, ar nomas maksu 3,02
EUR /m2 bez PVN mēnesī , t.i. kopā 310,46 EUR mēnesī un PVN;
1.2. 3. stāva nedzīvojamo telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 76110040609001901
telpas Nr. 39, Nr. 40, Nr. 43, Nr. 44 ar kopējo platību 7,2 m2, ar nomas maksu 3,02 EUR /m2
bez PVN mēnesī , t.i. kopā 21,74 EUR mēnesī un PVN;
1.3. telpas, kas nodotas koplietošanā ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru ēkas
1. stāvā nedzīvojamo telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 76110040609001901, Nr. 1, Nr.
2, , Nr.3, ar kopējo platību ar kopējo platību 17,6 m2 bez papildus maksas.
2. Pārjaunot ar Nodarbinātības valsts aģentūru 2006. gada 2. janvārī noslēgto
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 4. par šī lēmuma 1. punktā nodoto telpu nomu
Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles darba nodrošināšanai un pagarināt telpu nomu
līdz 2025. gada 31. decembrim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par pārjaunošanas līguma slēgšanu - Juridiskās
daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: telpu izvietojuma shēmas uz 2 lpp.
12. Par nekustamā īpašuma “Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
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Izskatot K. J., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), pilnvarotās personas A. B., deklarētā
dzīvesvieta: (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327, adrese “Dadzīši”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, par kuru ir noslēgts nomas līgums, atsavināšanu un saskaņā ar SIA „Latio” 2020.
gada 23. septembra noteikto nekustamā īpašuma vērtību un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4. panta ceturtās daļas 8.
punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0327, kas sastāv no zemes vienības 0,0678 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0327, kas sastāv no zemes vienības 0,0678 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327, nosacīto cenu 550,00 EUR ( pieci simti piecdesmit
euro ) apmērā.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt K. J., adrese: (adrese),
pilnvarotajai personai A. B., deklarētā adrese: (adrese), atsavināšanas paziņojumu (skat.
1.pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
13. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot S. M., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2020. gada 2. oktobra iesniegumu par
izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis,
ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra
noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas
nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas
personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma
atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
18

Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
dzīvokļa Nr. 26 īpašumam Rīgas ielā 30, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no dzīvokļa,
dzīvojamās mājas kopīpašuma (kadastra apzīmējums 76110031204001) 2984/266873
domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 26 īpašumu Rīgas ielā 30, Līvānos, Līvānu
novadā, kas sastāv no dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611
0031204001 Rīgas ielā 30, Līvānos, Līvānu novadā, 2984/266873 domājamās daļas, to
pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei S. M.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu 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.
14. Par sadarbības līgumiem.
Ziņo A. Vaivods
Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju īsteno projektu, saskaņā ar kuru 2020.gada 1.oktobrī savu darbību uzsāka Līvānu
novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.
Lai nodrošinātu kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
pašvaldība un valsts iestādes sadarbojas, lai ar Valsts un pašvaldības vienotā klienta
apkalpošanas centra starpniecību nodrošinātu valsts iestāžu klientu apkalpošanu un
informēšanu par noteiktajiem pakalpojumiem, nepieciešams noslēgt sadarbības līgumus ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un atbilstošām valsts iestādēm, kuras
noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.401 “Noteikumi par valsts
pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un
pakalpojumu sniegšanas kārtību” 8. punktā un 1. pielikumā noteiktajam administratīvā
pakalpojuma aprakstam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61.pantu, Ministru kabineta
2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas
kārtību”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumus ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
un tās norādītajām valsts iestādēm Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai.
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2. Pilnvarot slēgt sadarbības līgumus par Līvānu novada Valsts un pašvaldības
vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanu Līvānu novada domes
priekšsēdētāju Andri Vaivodu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās daļas
vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, atbildīgā par
lēmuma izpildi ir Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
15. Par finansējuma mērķa maiņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2020.gada 19.oktobra vēstuli Nr. 1-12/58 ar lūgumu
atļaut 2020.gadā Dabaszinību nometnes “Es varu vairāk” rīkošanai paredzētos finanšu
līdzekļus 6000 EUR apmērā novirzīt informācijas tehnoloģiju iegādei, ņemot vērā, ka sakarā
ar epidemioloģisko situāciju valstī nometne 2020.gada vasarā netika rīkota, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā Dabaszinību
nometnei “Es varu vairāk” piešķirtā finansējuma 6000 EUR apmērā novirzīšanu Rudzātu
vidusskolai informācijas tehnoloģiju iegādei, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot E. Z., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 21. septembra iesniegumu
par nekustamā īpašuma “Dālijas” ar kadastra numuru 76680040072 iznomāšanu, tika
konstatēts, ka:
nekustamais īpašums “Dālijas”, kadastra numurs 76680040072, atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā un sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības 1,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 76680040072 un zemes vienības 1,69 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76680040073, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
ar Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra sēdes lēmumu Nr. 2-26(2) lietošanā
bijušās zemes vienības 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680040072, un 1,69 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76680040073 iznomātas Vilmai Zalānei uz 10 gadiem;
Pēc iedzīvotāju reģistra datiem V. Z. mirusi 2020. gada 23. augustā. E. Z. ir V. Z.
dēls un var tikt pieņemts kā saistību pārņēmējs.
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Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7. punktam, un ņemot vērā 2013. gada 13. marta lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr. LND/9-7/13/11, kas noslēgts starp Līvānu novada domi un Vilmu Zalāni
7.4. apakšpunktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu un 21 pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt E. Z., dzīvesvietas adrese: (adrese), zemes vienību – 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76680040072, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 1 (vienu) gadu, atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
un PVN gadā.
2. Iznomāt E. Z., dzīvesvietas adrese: (adrese), zemes vienību – 1,69 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76680040073, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 1 (vienu) gadu, atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
un PVN gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās daļas
vadītāja- priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
17. Par zemes vienības nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA “Līvagro”, reģistrācijas Nr. LV41503064199, juridiskā adrese : ,,Jaunie
Baltie Bērzi”, Baltie Bērzi, Turku pagasts, Līvānu novads, 2020. gada 28. augusta
iesniegumu par zemes vienības 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860050215
nodošanu nomā, tika konstatēts ka zemes vienība 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
005 0215, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020. gada
30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-14 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par
piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Zemes vienība nav
apbūvēta, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
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Pamatojoties uz 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, 21. pantu un saskaņā
ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28. un 35. punktam, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 005 0215, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada pašvaldības mājas
lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā desmit dienas.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot S.S., dzīvesvieta: (adrese), iesniegumu par zemes vienības 0,91 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 76520050069 nomu, konstatēts:
zemes vienība 0,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050069 atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā;
zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā darbība ir lauksaimniecība,
ar 2008. gada 25. septembra Jersikas pagasta padomes lēmumu Nr. 12 zemes vienība
atzīta par piekritīgu pašvaldībai;
ar 2014. gada 29. maija Līvānu novada domes lēmumu Nr. 7-11(1.8) zemes vienībai
precizēta platība – 0,91 ha.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un
35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,91 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050069, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
18. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. G., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2020. gada 17. septembra iesniegumu
par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres
Guntas Daugavietes 2020. gada 12. oktobrī izdoto vienošanos reģistra Nr. 2000, un saskaņā
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un 45. panta
ceturtās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka var pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem
iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 1.
februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4
punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par
publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas
ierosinājuma atteikumu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
dzīvokļa Nr. 37 īpašumam Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no dzīvokļa,
dzīvojamās mājas kopīpašuma (liters Nr. 001) un zemesgabala 1737 m2 platībā ar kadastra
Nr. 76110030315 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, 6562/229762 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 37 īpašumu Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu
novadā, kas sastāv no dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 1737 m2
platībā ar kadastra Nr. 76110030315 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, 6562/229762
domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam A. G.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai dokumentu kopijas uz 10 lpp.
19. Par zemes nodošanu īpašumā.
Ziņo J. Magdaļenoks
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Vārds tiek dots G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers, L. Ancāne
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu, nodot pašvaldības īpašumā esošo zemes vienību 0,8165 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 003 0216 īpašumā dzīvojamās mājas “Neretas mājas”, Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā, dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli noteiktai katra dzīvokļa
īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai, bez atlīdzības, neiekasējot maksu par nepieciešamā
zemes gabala noteikšanu un zemes gabala iemērīšanu, konstatēts:
Līvānu novada domes īpašumā esošā zemes vienība 0,8165 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 003 0216 “Neretas mājas”, Turkos, Turku pagastā, Turku pagasta
reģistrēta Zemesgrāmatā 2020. gada 21. septembrī, zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000604721;
valsts kadastra reģistrā īpašums reģistrēts 2008. gada 21. oktobrī;
uz zemes vienības atrodas 8-dzīvokļu dzīvojamā māja un trīs saimniecības ēkas.
Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75. panta
ceturtajai daļai, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”, pašvaldības zemes
gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem,
slēdzot atbilstošu vienošanos, un astotajai daļai, kas nosaka, ka par dzīvojamās mājas
ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un
dzīvojamās mājas reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro. Ņemot vērā, ka pēc zemes
vienību uzmērīšanas ir pagājuši vairāk kā pieci gadi, attiecīgā maksājuma attaisnojošie
dokumenti nav saglabājušies, jo saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10. panta pirmās
daļas 4. punktu, kas nosaka, ka glabāšanas laiks pārējiem attaisnojuma dokumentiem - ne
mazāks kā 5 gadi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot zemes vienību 0,8165 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0216
īpašumā bez atlīdzības, neiekasējot maksu par nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un
zemes gabala iemērīšanu dzīvojamās mājas “Neretas mājas”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli noteiktai katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma
domājamai daļai, tai skaitā:
Dzīvokļa
Dzīvokļa kopējā platība m2
Kopīpašuma domājamā daļa
numurs
1.
57,5
575/4219
2.
48,2
482/4219
3.
57,3
573/4219
4.
47,9
479/4219
5.
57,2
572/4219
6.
48,2
482/4219
7.
58,3
583/4219
8.
47,3
473/4219
Kopā
421,9
4219/4219
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2. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai noslēgt
vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par atbilstošo zemes gabalu domājamās daļas nodošanu
īpašumā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:

dokumentu kopijas zemes vienības ar kadastra Nr.7686 003 0216
nodošanai īpašumā bez atlīdzības.
20. Dzīvokļu jautājumi.

Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot I. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 12.oktobra iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, kuras apgādībā ir mazgadīgs bērns un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot
dzīvojamo telpu un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. 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 ņemot
vērā Līvānu novada bāriņtiesas 2020. gada 4.septembra atzinumu “Par Inas Lukašovas
ģimeni”, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt I. L., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese)
labiekārtota vienistabas dzīvokļa Raiņa ielā 1-53, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz
laiku līdz 2021. gada 1.maijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.2. I. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Raiņa ielā 1-53, Līvānos, Līvānu
novadā, īri.
1.3. I. L., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes locekles –
meitas A. A. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Raiņa ielā 1-53, Līvānos, Līvānu novadā.
1.4. Izslēgt I. L. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma)
grupas, kārtas Nr.8.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot O. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 14. septembra iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu kā uzaicinātam speciālistam SIA “Līvānu slimnīca”, kas
nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka speciālistam izīrētu
pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet
pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā
tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.7
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 balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut O. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu grupā ar
kārtas Nr.8.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. S.-A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 13.oktobra iesniegumu
par palīdzību dzīvojamās platības nodrošināšanā, Līvānu novada bāriņtiesas 2020.gada
8.septembra lēmumu NR.1-6/35, un saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo
telpu nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr.10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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3.1 Iekļaut J. S.-A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupā, kārtas Nr.12.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot I. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 23.septembra iesniegumu
par 2020. gada 2. jūnija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 20 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt I. B., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabas
dzīvokli Krustpils ielā 14-7, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2023.gada 1. jūnijam.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 28.septembra iesniegumu
par 2020. gada 16. jūlija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 22 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt I. V., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabas
dzīvokli Rīgas ielā 10A-3, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1. novembrim.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot D. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 29.septembra
iesniegumu par 2020. gada 23.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 16 termiņa
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pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts,
ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt D.P., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabas
dzīvokli Rīgas ielā 65-56, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2021.gada 1. novembrim.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot Z. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 2.oktobra iesniegumu
par 2020. gada 12.jūnija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 21 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt Z. G., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabas
dzīvokli Rīgas ielā 4A-2, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1. novembrim.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. 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.
8. Izskatot V. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 11.septembra
iesniegumu par 2014. gada 10.novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr.53 termiņa
pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts,
ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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8.1. Pagarināt V. Š., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabas
dzīvokli Rīgas ielā 134-3, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2021.gada 1. novembrim.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. 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. Izskatot A. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 23.septembra 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 2006.gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut A. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites grupā
ar kārtas Nr.4.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. 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.
21. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu 2020. gadā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, V. Labinskim, G. Krauklei
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 5 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu un
pamatojoties uz Līvānu novada domes komisiju, iestāžu un Līvānu novada iedzīvotāju
ierosinājumiem, apbalvošanai ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu ir izvirzītas
sekojošas kandidatūras:
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (2.2.1.):
1.1.1. Inguna Badune, biedrības “Baltā māja” direktore - par nozīmīgu ieguldījumu
biedrības “Baltā māja” izveidē un attīstībā, sabiedrības riska grupu, cilvēku ar īpašām
vajadzībām, kā arī mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanā sabiedrībā, nevalstiskā sektora un
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Līvānu novada iedzīvotāju aktivizēšanu, brīvprātīgā darba popularizēšanu, kā arī pozitīva
Līvānu novada tēla veidošanu (izvirza 10 Līvānu novada iedzīvotāji);
1.1.2. Jānis Važņevičs, Līvānu novada iedzīvotājs, sportists – par Latvijas
vieglatlētikas vecmeistaru datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu, par Līvānu novada
atpazīstamības veicināšanu valstī, par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada sabiedriskajā
dzīvē, rakstot un realizējot projektus (izvirza Līvānu novada domes Sporta komisija).
1.2. Nominācijā „Izglītība” (2.2.2.):
1.2.1. Edgars Vaivods, Rudzātu speciālās pamatskolas direktors - par ilggadēju,
profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu Rudzātu
speciālās pamatskolas pilnveidošanā un attīstībā (izvirza Līvānu novada Izglītības
pārvalde);
1.2.2. Gatis Pastars, Līvānu 1. vidusskolas direktors – par rezultatīvu pārmaiņu
vadību Līvānu 1. vidusskolā, inovāciju ieviešanu un iedvesmojošu sadarbību mērķu
sasniegšanā, kā arī par Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu izglītības jomā (izvirza
Līvānu 1. vidusskola).
1.3. Nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība” (2.2.9.) Inita Klindžāne, dzīvnieku
aizsardzības biedrības “Ingato” valdes priekšsēdētāja - par personīgo ieguldījumu,
pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu, veicot bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par
pagaidu māju nodrošināšanu klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu
dzīvnieku aizsardzības jautājumos (izvirza 50 Līvānu novada iedzīvotāji).
1.4. Nominācijā “Sports” (2.2.4.):
Andrejs Bondarevs, biedrības “Līvānu novada vieglatlētikas klubs” valdes loceklis,
sporta treneris – par profesionalitāti augstas klases sportistu sagatavošanā, nozīmīgu
ieguldījumu vieglatlētikas un sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu
novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs (izvirza Līvānu novada domes Sporta komisija).
1.5. Nominācijā “Kultūra” (2.2.3.):
Viāna Rozenšteine, Līvānu novada iedzīvotāja, fitnesa trenere, sporta un moderno
deju pasniedzēja, deju studijas “Diamond” vadītāja – par augstu profesionalitāti un
sasniegumiem treneres darbā, gūstot rezultātus novada, reģionālajos un starptautiskajos
konkursos, ieguldījumu sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla
veidošanā Latvijā un ārvalstīs (izvirza 11 Līvānu iedzīvotāji);
1.6. Nominācijā “Uzņēmējdarbība” (2.2.5.):
1.6.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (2.2.5.1.)
SIA “AV Motors”, valdes priekšsēdētājs Antons Kokins, valdes loceklis Viktors
Turins – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību autoservisa pakalpojumu sniegšanā
Līvānu novadā, izmantojot mūsdienīgas iekārtas un specializētas programmas, par
uzņēmuma izaugsmi un attīstību (izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs);
1.6.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (2.2.5.2.)
SIA "Revima", valdes locekle Viola Reinholde - par veiksmīgu un radošu
uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu,
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ieviešot preču zīmi “Līvānu ķiploks”, kā arī piedaloties ar tūrismu saistītās iniciatīvās (izvirza
Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs);
1.6.3.1. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.)
SIA “Autem”, valdes priekšsēdētājs Ansis Lauriņš - par veiksmīgu startu
uzņēmējdarbībā, kā arī “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu uzņēmējdarbības vidē, iesaistoties
projektā “Tīri labi. Līvāni - pilsēta bez atkritumiem” un kļūstot par zaļā dzīvesveida vēstnesi.
(izvirza Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs);
1.6.3.2. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.)
SIA "ROGA-TEHNIK", valdes locekle Līga Ancāne - par veiksmīgu startu
uzņēmējdarbībā , izveidojot lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu veikalu;
1.6.3.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.)
SIA “Meistardarbnīca Pieneņpūka”, valdes locekle Inta Muktupāvela – par
veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, izveidojot ziedu veikalu – salonu, par radošu pieeju ziedu
kompozīciju noformēšanā un telpu dekorēšanā, kā arī sadarbību ar vietējiem ražotājiem un
ziedu audzētājiem (izvirza 41 Līvānu novada iedzīvotājs).
1.7. Nominācijā “Medicīna” (2.2.6.):
Sarmīte Driksna, SIA “Līvānu slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļas sociālā darbiniece - par ilggadēju un profesionālu darbu Līvānu
slimnīcā un nozīmīgu ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā Līvānu novadā (izvirza 11
Līvānu novada iedzīvotāji).
Nominācijās “Labdarība” (2.2.7.) un “Mecenātisms”
neviena kandidatūra.

(2.2.8.) nav iesniegta

Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar
Līvānu novada domes Atzinības rakstu 2020. gadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2019. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu un 38. punktu, kā arī Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam A. Bondarevam
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem novada
sociālajā, izglītības, kultūras, sporta un tautsaimniecības jomā, pilsonisko un sabiedrisko
aktivitāti un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes
Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas):
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (2.2.1.):
1.1.1. Ingunu Baduni, biedrības “Baltā māja” direktori - par nozīmīgu ieguldījumu
biedrības “Baltā māja” izveidē un attīstībā, sabiedrības riska grupu, cilvēku ar īpašām
vajadzībām, kā arī mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanā sabiedrībā, nevalstiskā sektora un
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Līvānu novada iedzīvotāju aktivizēšanu, brīvprātīgā darba popularizēšanu, kā arī pozitīva
Līvānu novada tēla veidošanu.
1.1.2. Jāni Važņeviču, Līvānu novada iedzīvotāju, sportistu – par Latvijas
vieglatlētikas vecmeistaru datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu, par Līvānu novada
atpazīstamības veicināšanu valstī, par aktīvu un radošu iesaistīšanos novada sabiedriskajā
dzīvē, rakstot un realizējot projektus.
1.2. Nominācijā „Izglītība” (2.2.2.):
1.2.1. Edgaru Vaivodu, Rudzātu speciālās pamatskolas direktoru - par ilggadēju,
profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu Rudzātu
speciālās pamatskolas pilnveidošanā un attīstībā.
1.2.2. Gati Pastaru, Līvānu 1. vidusskolas direktoru – par rezultatīvu pārmaiņu
vadību Līvānu 1. vidusskolā, inovāciju ieviešanu un iedvesmojošu sadarbību mērķu
sasniegšanā, kā arī par Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu izglītības jomā.
1.3. Nominācijā „Kultūra” (2.2.3.):
Viānu Rozenšteini, Līvānu novada iedzīvotāju, fitnesa treneri, sporta un moderno
deju pasniedzēju, deju studijas “Diamond” vadītāju – par augstu profesionalitāti un
sasniegumiem treneres darbā, gūstot rezultātus novada, reģionālajos un starptautiskajos
konkursos, ieguldījumu sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla
veidošanā Latvijā un ārvalstīs.
1.4. Nominācijā “Sports” (2.2.4.):
Andreju Bondarevu, biedrības “Līvānu novada vieglatlētikas klubs” valdes locekli,
sporta treneri – par profesionalitāti augstas klases sportistu sagatavošanā, nozīmīgu
ieguldījumu vieglatlētikas un sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu
novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs.
1.5. Nominācijā “Medicīna” (2.2.6.):
Sarmīti Driksnu, SIA “Līvānu slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļas sociālo darbinieci - par ilggadēju un profesionālu darbu Līvānu
slimnīcā un nozīmīgu ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā Līvānu novadā.
1.6. Nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība” (2.2.9.):
Initu Klindžāni, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ingato” valdes priekšsēdētāju par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu, veicot bezsaimnieka
dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu māju nodrošināšanu klaiņojošiem ielas kaķiem,
kā arī par sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos.
2. Par ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem tautsaimniecības
jomā, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes
Atzinības rakstu un piemiņas velti ar Līvānu novada simboliku:
2.1. Nominācijā “Uzņēmējdarbība” (2.2.5.):
2.1.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (2.2.5.1.)
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SIA “AV Motors”, valdes priekšsēdētāju Antonu Kokinu, valdes locekli Viktoru
Turinu – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību autoservisa pakalpojumu sniegšanā
Līvānu novadā, izmantojot mūsdienīgas iekārtas un specializētas programmas, par
uzņēmuma izaugsmi un attīstību.
2.2.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (2.2.5.2.)
SIA "Revima", valdes locekli Violu Reinholdi - par veiksmīgu un radošu
uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, Līvānu novada atpazīstamības veicināšanu,
ieviešot preču zīmi “Līvānu ķiploks”, kā arī piedaloties ar tūrismu saistītās iniciatīvās.
2.2.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.)
SIA “Meistardarbnīca Pieneņpūka”, valdes locekli Intu Muktupāvelu – par
veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, izveidojot ziedu veikalu – salonu, par radošu pieeju ziedu
kompozīciju noformēšanā un telpu dekorēšanā, kā arī sadarbību ar vietējiem ražotājiem un
ziedu audzētājiem.
3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes Atzinības rakstus
pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2020. gada 18. novembrī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Indra Upeniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
22. Par apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2020. gadā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, A. Vaivodam
Izskatot Līvānu novada iedzīvotāju iesniegumu par pretendenta izvirzīšanu
apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2020. gadā, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2019. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem
un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktu, apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai
2020. gadā ir izvirzīts sekojošs kandidāts:
Anna Kārkle, folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja, Dienvidlatgales novada
bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore, Līvānu 1. vidusskolas skolotāja – par
nozīmīgu ieguldījumu tautas tradīciju kopšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, folkloras
kopas “Ceiruleits” izveidē un attīstībā, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu
Latvijā un ārvalstīs (izvirza 10 Līvānu novada iedzīvotāji).
Anna Kārkle sniedz nozīmīgu ieguldījumu latviešu, latgaliešu un arī Līvānu novada
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kopjot latviskās tradīcijas un
nododot tās nākamajām paaudzēm, veicot izpētes darbus, pierakstot mutvārdu folkloras
formas no teicējiem, popularizējot latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un tā nozīmi
caur latviešu tautas dziesmām, dejām, stāstiem, anekdotēm, tautas amatu prasmēm, 30 gadus
vada folkloras kopu “Ceiruleits”, veicinot paaudžu mijiedarbību, attīsta folkloras kustību, ir
latviskās dzīvesziņas pulciņa vadītāja, organizē folkloras jomas nometnes bērniem, ir
Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore un piedalās izglītības
programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" īstenošanā un folkloras svētku organizēšanā, apvieno
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Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopas un to dalībniekus, popularizē latviešu tautas
kultūras mantojumu ne vien visā Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, piedaloties prestižos
starptautiskos folkloras festivālos. Viņas ieguldījums folkloras nozarē vairākkārt atzinīgi
novērtēts ar Kultūras ministrijas Lielo folkloras gada balvu un Kultūras ministrijas prēmiju.

Izskatot Līvānu novada iedzīvotāju iesniegumu par pretendenta izvirzīšanu
apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2020. gadā, kā arī Līvānu novada domes
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un atbilstoši 2019.
gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” 2.1. punktam un 34. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2020. gadā apbalvojumu „Līvānu Goda pilsonis” Annai Kārklei - par
nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
kopšanā un popularizēšanā, folkloras kopas “Ceiruleits” izveidē un attīstībā, kā arī par
pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.
2. Izmaksāt Annai Kārklei naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā (pirms
nodokļu nomaksas) un pasniegt Līvānu Goda pilsoņa sudraba nozīmīti ar Līvānu novada
simboliku.
3. Apbalvojumu pasniegt šī gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltītajā pasākumā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Indra Upeniece un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
23. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Basketbola Savienība”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Krauklei
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2020. gada 14. jūlija vēstuli Nr. 120/24 “Par biedru uzņemšanu Latvijas Basketbola savienībā” un Līvānu novada domes
Sporta komisijas 2020. gada 29. jūlija sēdes protokola izrakstu Nr. 6-3, un pamatojoties uz
to, ka Līvānu novada pašvaldībā ir veiksmīga sporta veida - basketbols attīstība gan izglītības
iestādēs, gan piedaloties Biedrībā „Līvānu basketbola klubs”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kurā
noteikta viena no pašvaldības autonomajām funkcijām - 6) nodrošināt veselības aprūpes
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola, reģ. Nr. UR 40900005467,
juridiskā adrese Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, iestājas biedrībā
“Latvijas Basketbola savienība”, reģ. Nr.40008025619, juridiskā adrese Ieriķu iela 3, Rīga,
LV-1084, kā asociētais biedrs.
2. Veikt biedru naudas apmaksu 2020. gadā 50,00 EUR apmērā no Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas budžeta līdzekļiem.
3. Deleģēt Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram tiesības ar
rīkojumu noteikt darbinieku Līvānu novada pašvaldības un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas pārstāvībai biedrībā “Latvijas Basketbola savienība”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktore Indra Iesalniece un Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
24. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2020.gada
26.oktobra pieteikumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu un Darba
likuma 149.panta pirmo daļu, Līvānu novada domes 2016. gada
31. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 24.1.punktu un Līvānu novada
domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”
8. punktu un 11.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam:
1.1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu – divas darba dienas no 2020. gada
16.
novembra līdz 2020. gada 17. novembrim par nostrādāto darba periodu no 2019. gada 6.
septembra līdz 2020.gada 5.septembrim,
1.2. piecas papildatvaļinājuma dienas no 2020. gada 19. novembra līdz 2020. gada
25. novembrim,
1.3. 2020. gada 26. novembrī vienu papildatvaļinājuma dienu saskaņā ar 2018. gada
22. februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” 491.punktu par
darba vides kaitīgo faktoru par darbu pie datora.
2. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu
novada domes atlīdzības noteikumi” 54.1.punktu par ilggadēju nepārtrauktu darbu Līvānu
novada pašvaldībā piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.
3. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus veikt
priekšsēdētāja vietniecei Ginta Krauklei.
4. Par domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu atbilstošajā periodā noteikt Gintai
Krauklei 30% piemaksu pie amatalgas.
5. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un uzskaites daļas vadītāja - galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
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25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316, 2020.
gada 26.oktobra vēstuli Nr. 1-9.498 par papildus līdzekļu 6210,00 EUR piešķiršanu
komunikācijas lūku nomaiņai Rīgas ielā, Līvānos - posmā no Saules ielas līdz Dzirnavu ielai
– sakarā ar to, ka veicot cenu aptauju, komunikācijas lūku nomaiņai tika rēķināts 18 cm
asfalta biezums pie akām, bet veicot remontdarbus, konstatēts, ka asfalta biezums sasniedz
līdz 40 cm, zem asfalta ir betonējums, kuru nepieciešams demontēt ar rokām un perforatoru,
kas sadārdzina būvdarbu izmaksas, un ņemot vērā, ka ar Līvānu novada domes 2020. gada
25. jūnija lēmumu Nr. 12-12 “Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā” piešķirtie līdzekļi ir nepietiekami, lai
veiktu komunikācijas lūku nomaiņu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
1.un 2. punktu, 21. pantu, Komerclikuma 196.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316, pamatkapitālā naudas līdzekļus 6210,00 EUR (seši tūkstoši divi simti desmit
euro), pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
2. Lēmuma 1.punktā minēto ieguldījumu veikt ar mērķi veikt avārijas situācijā esošu
komunikācijas lūku nomaiņu Rīgas ielā, Līvānos.
3. Līdzekļus 6210,00 EUR (seši tūkstoši divi simti desmit euro) piešķirt no Līvānu
novada pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomijas projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
4. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram un atbildīgajai
darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
26. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
koplietošanas novadgrāvim Līvānu novadā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam, V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pilsētas
nozīmes novadgrāvim (meliorācijas kadastra kods: 43313:126, posmā no PK 0/00 līdz PK
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06/19, kas atrodas Līvānu pilsētā un Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kas nepieciešams, lai
nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku vai tiesisko
valdītāju zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 3.augustā noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumi” prasībām, un sakarā ar meliorācijas sistēmu atjaunošanas projekta
izstrādāšanu, kā arī ņemot vērā zemes īpašnieku (tiesisko valdītāju), uz kuru zemēm atrodas
iepriekš minētais grāvis, piekrišanu un pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu grāvim,
kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā un Līvānu pilsētā un šķērso vai robežojas ar
zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7611 003 1732, 7611 003 1726, 7611 003 2016, 7652 002
0313, 7652 002 0072, 7652 002 0065, 7652 002 0064.
2. Līvānu novada domes būvniecības un infrastruktūras daļai mēneša laikā pēc
lēmuma par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu,
informēt par to VAS "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras daļas
būvinženieris Ainārs Skromāns.
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:

shēma koplietošanas meliorācijas sistēmas grāvim
Līvānu novada Jersikas pagastā un Līvānu pilsētā uz 1 lpp.

Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2020. gada 5. novembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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