LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2019. gada 31. janvārī

Nr.1

Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:

1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
/līdz domes sēdes darba kārtības 21. jautājumam/
2) Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta KRAUKLE
/ no domes sēdes darba kārtības 22. jautājuma/
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Ainis VEIGURS
15) Mārīte VILCĀNE
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,

2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
4) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
5) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
6) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
7) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
8) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
9) Viktorija LOČA, lietvedības un personāla nodaļas vadītāja,
10) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
11) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
12) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
13) Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste,
14) Antra Vilcāne, privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
locekle
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus par papildus diviem
jautājumiem pie 21. domes sēdes darba kārtības jautājuma „Par izmaiņām amatu
vienību sarakstā” un ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā 28. jautājumu „Par
dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā”. Par 28. domes sēdes darba kārtības jautājuma
„Par dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā” nepieciešamību iekļaut domes sēdes
darba kārtībā skaidrojumu sniedz priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste.
Ņemot vērā domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda ierosinājumu un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 32. 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par precizējumu lēmumā “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada
sportistiem”. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai”. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos
Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”. Ziņo I. Kalvāne
7. Par grozījumu Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra
noteikumos Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne
8. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2019” nolikuma
apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
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9. Par izstāšanos no Biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme””. Ziņo I. Kalvāne.
10. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Kalnamuiža” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Vītolu mājas”.
Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Būve L”
Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Tiltavīta” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Ziema”
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Pimberi”
Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
19. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 21.jūnijam. Ziņo A. Vaivods.
20. Par Līvānu novada domes noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” izdošanu un pilnvarojuma
piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par dzīvokļa Nr. 43 Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
26. Par atļauju Līvānu novada ģerboņa izmantošanai komerciālos nolūkos. Ziņo A.
Vaivods.
27. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101,
Līvānos, Līvānu novadā apmeklētājiem. Ziņo A. Vaivods.
28. Par dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus par aktualitātēm
pašvaldībā, iepazīstina deputātus ar Luminor veiktā pētījuma par Latvijas reģionu,
pilsētu, novadu eksportu un Eiropas Komisijas pasūtītā pētījuma par iedzīvotāju
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uzticību pašvaldībām rezultātiem, kā arī pievērš deputātu uzmanību pirmajam
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles izlaidumam.
27. decembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
1. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle laukumā pie
Līvānu novada Kultūras centra teica Jaungada uzrunu.
3. janvārī notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
5. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu
senioru atpūtas pēcpusdienā Jersikā.
8. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) biedru kopsapulcē.
9. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Līvānu 2. vidusskolas vadību, lai
pārrunātu aktuālos darba un skolas akreditācijas jautājumus.
9. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas un
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē.
9. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, izpilddirektors Uldis
Skreivers, izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece apmeklēja Rudzātu vidusskolu, kur tikās ar skolas direktori
Valentīnu Vaivodi, lai pārrunātu pirmā mācību pusgada rezultātus un nākotnes ieceres.
9. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Līvānu 1. vidusskolas skolas padomes sēdē.
10. janvārī Līvānu novadu apmeklēja sadraudzības pilsētas Ukmerģes (Lietuva) domes,
Sporta centra, Izglītības pārvaldes pārstāvji. Viesi iepazinās ar Līvānu 1.vidusskolas
pieredzi tehnoloģiju izmantošanā, peldbaseina ekspluatācijas jautājumiem un JIC
“Kvartāls” sporta bāzes izmantošanu.
10. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
Kultūras komisijas sēdi.
11.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Preiļu novada
Pelēčos piedalījās nodibinājuma „Viduslatgales pārnovadu fonds” Mazo grantu
projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” noslēguma pasākumā. Projektu
konkursu nodibinājums rīko kopā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldībām.
11.janvārī Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.
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14. janvārī Līvānu novada domes vadība tikās ar pašvaldības administrācijas
darbiniekiem, kurus skars plānotās strukturālās izmaiņas, lai pārrunātu šos jautājumus.
15. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rožupes pagasta valdes sēdē.
17. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Jersikas pagasta valdes sēdē.
18. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Dzīvokļu
jautājumu komisijas sēdi.
18. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
izpilddirektors Uldis Skreivers un izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās sporta
sarīkojumā “Laimes formula”, kura ietvaros tika godināti aizvadītā gada labākie novada
sportisti un treneri.
21. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku
pagasta valdes sēdē.
21. janvārī Līvānu novada domes vadība tikās ar SIA „A. Kursītes auditorfirma”
zvērinātu revidenti, lai pārrunātu aktuālos revīzijas jautājumus.
22. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar
Zemkopības ministrijas speciālistiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par Dubnas
upes gultnes Līvānu pilsētas teritorijā padziļināšanas projektu. Šajā pat dienā Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Vides investīciju fondā parakstīja
projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” līgumu. Projekta
ietvaros pilsētā tiks nomainīti 243 ielu apgaismojuma gaismekļi, to vietā uzstādot LED
apgaismojumu ar kustību sensoriem, un tiks uzstādīti vairāki gaisa piesārņojuma
sensori.
23. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) apvienotajā Tautsaimniecības jautājumu un
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē, kurā tika diskutēts par Valsts kontroles
(VK) 2018. gadā 12 pašvaldībās veikto revīziju “Vai pašvaldību rīcība ar finanšu
līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?”.
23. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Zemessardzes
35. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Kasparu Lindbergu un jauno
bataljona komandieri. Tika pārrunāti sadarbības jautājumi.
24. janvārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle tikās ar airBaltic prezidentu Martinu Gausu, kurš apmeklēja
Līvānus un pasniedza īpašu piemiņas velti pateicībā par Līvānu novada iedzīvotāju
aktivitāti Latvijas mīlētāko pilsētu balsojumā.
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25. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Līvānu novada Sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.
25. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu 1.
vidusskolas 9.a un 9.b klases jaunietes un Līvānu Bērnu un jauniešu centra vadītāja
Zane Praņevska Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” piedalījās reģionālās
strukturētā dialoga diskusijas “Kafija ar politiķiem” noslēguma pasākumā. Aptuveni
simts jaunieši no Latgales pašvaldībām pulcējās, lai apspriestu viņiem svarīgas tēmas
un veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem – deputātiem, pašvaldību darbiniekiem un
iestāžu vadītājiem.
25. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās biedrības
“Veloklubs Līvāni” īstenotā projekta “Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes
pilnveidošana Grīvas mežā” noslēguma pasākumā, kura ietvaros notika sacensības 2.
Grīvas meža kauss distanču slēpošanā.
26. janvārī notika ikgadējais Līvānu novada gada pasākums, kurā 41 pašvaldības un
iestāžu darbiniekam tika pasniegts apbalvojums “Gada darbinieks”.
28.janvārī Līvānu novada domes vadība un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Ilga Peiseniece tikās ar PII “Rūķīši” un citu izglītības iestāžu vadību, lai pārrunātu
bērnudārza rindas mazināšanas iespējas.
28. janvārī domes vadība tikās ar Latgales Mākslas un amatniecības centra vadītāju Ilzi
Griezāni, lai pārrunātu jautājumus par iestādes darbu, struktūru un 2019. gada budžetu.
31. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalīsies
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieru maiņas ceremonijā, kas notiks Preiļu
novada Litavniekos.
Izpilddirektors Uldis Skreivers un domes atbildīgie darbinieki turpina 2019. gada
Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi.

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot D. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 22. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 22. janvārī Nr. LNP/2-11.1/19/157) par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
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atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt D. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 59-16, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019.gada 1.maijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
1.2. D. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 59-16,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3. Izslēgt D. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.8.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot O. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 23. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 23.janvārī Nr. LNP/2-1.11.1/19/159) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 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 21.2 panta trešo daļu, kas nosaka, “Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz
sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju”, un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, 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. un
8. 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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2.1. Noteikt labiekārtotam 2-istabu dzīvoklim Krustpils ielā 14-12, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.2. Piešķirt O. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 2-istabu dzīvokļa
Krustpils ielā 14-12, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko attiecību
laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists
joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.3. O. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2-istabu dzīvokļa
Krustpils ielā 14-12, Līvānos, Līvānu novadā īri.
2.4. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vienlaikus ar līguma
slēgšanu ar O. Š., noslēgt sadarbības līgumu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Latgales reģionālo centru.
2.5. Izslēgt O. Š. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 9.
2.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada15. janvāra
iesniegumu, (reģistrēts 2019.gada 15.janvārī Nr.2-11.1/19/116) par palīdzību
dzīvojamās platības nodrošināšanā sakarā ar dzīvojamās mājas iešanu bojā ugunsgrēkā,
un saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.panta 1.daļas
1.punktu kurā noteikts, ka personai ir tiesības saņemt ārkārtas palīdzību, ja tās
dzīvojamā māja cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas
rezultātā, un 13. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka sniedzot palīdzību šā
panta minētajos gadījumos netiek piemēroti šā likuma 7.panta noteikumi (par
reģistrāciju pašvaldības palīdzības reģistrā), un atbilstoši 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, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 1 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā
248-1, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019. gada 1. maijam, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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3.2. J. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 248-1,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 23. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 24.janvārī Nr. LNP/2-1.11.1/19/166) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 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 21.2 panta trešo daļu, kas nosaka, “Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā slēdz
sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju”, un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, 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. un
8. 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt labiekārtotam 1-istabu dzīvoklim Lāčplēša ielā 27-26, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
4.2. Piešķirt J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 1-istabas dzīvokļa
Lāčplēša ielā 27-26, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko attiecību
laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists
joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.3. J. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1-istabu dzīvokļa
Lāčplēša ielā 27-26, Līvānos, Līvānu novadā īri.
4.4. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vienlaikus ar līguma
slēgšanu ar J. K., noslēgt sadarbības līgumu ar SIA “Rimi Latvia”.
4.5. Izslēgt J. K. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 11.
4.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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4.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par Gada balvu kultūrā.
Ziņo I. Kalvāne
1. Pamatojoties uz 2016.gada 29.decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu
novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, apbalvošanai “Gada balva
kultūrā” par materiālo un nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas, muzejisko,
kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras
pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos gada
laikā Līvānu novadā nominācijām izvirzīti:
1.1. Gada cilvēks kultūrā:
Žanna Vilcāne, ilggadēja Līvānu novada Kultūras centra darbiniece, Folkloras kopas
“Turki” dalībniece, par ikdienas darba precizitāti, atbalstu kultūras centra kolektīviem
tērpu sagatavošanā un veidošanā, par augstu atbildības sajūtu un attieksmi darbā ar
viesmāksliniekiem un kultūras centra apmeklētājiem, (Izvirza Līvānu novada Kultūras
centrs).
1.2. Gada labākais sniegums amatiermākslā:
Rudzātu Saieta nama teātra kopa “Okūts”, vadītāja – režisore Saiva ĶuzuleJansone, par amatierteātra mākslas attīstību Līvānu novadā un panākumiem Latvijas
Republikas mērogā ar izcilu sniegumu Latviešu dziesmu un deju svētku amatierteātru
skatē, sagatavojot Latvijas teātra tēva - Ādolfa Alunāna lugu "Mūsu pokāls", un izcīnot
tiesības pārstāvēt Latgali amatierteātra rīkotajās izrādēs gan telpās, gan ārtelpās, un
sniedzot izrādi uz Vērmanes dārzā skatuves. (Izvirza Līvānu novada Kultūras centrs).
1.3. Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā:
Liena Šmukste, aktrise, režisore, par 2018. gada vasarā Līvānu pilsētas svētku ietvaros
rīkoto pasākumu sadarbībā ar Mūsdienu mākslas galeriju – projektu “Skatuves mākslas
laboratorijas Mūsdienu mākslas galerijā”, kura ietvaros tika rādītas 2 pagalmu izrādes
bērniem “Nāc laukā!”, Rīgas cirka skolas meistarklases, darbojās sajūtu teātra
meistardarbnīcas, ko vadīja Liena Šmukste, iesaistot Līvānu pilsētas iedzīvotājus,
veidojot “Sajūtu teātra” izrādes. (Izvirza Biedrība “Galerija”).
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra un biedrības “Galerija” iesniegtos
priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā
“Gada balva kultūrā” apakšnominācijās “Gada cilvēks kultūrā”, “Gada labākais
sniegums amatiermākslā” un “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā
mākslā”, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem
Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtība” 2.3., 21.,
22., un 40. punktu 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.
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Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju:
1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
(Noteikumu 2.3.1.un 40.1. punkts) Žannai Vilcānei, ilggadējai Līvānu novada Kultūras centra darbiniecei,
Folkloras kopas “Turki” dalībniecei, par ikdienas darba precizitāti, atbalstu kultūras
centra kolektīviem tērpu sagatavošanā un veidošanā, par augstu atbildības sajūtu un
attieksmi darbā ar viesmāksliniekiem un kultūras centra apmeklētājiem, (Izvirza Līvānu
novada Kultūras centrs).
1.2. “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un 300 EUR (pirms nodokļu
nomaksas), (Noteikumu 2.3.2. un 40.2. punkts) Rudzātu Saieta nama teātra kopai “Okūts”, vadītāja – režisore Saiva
Ķuzule-Jansone, par amatierteātra mākslas attīstību Līvānu novadā un panākumiem
Latvijas Republikas mērogā ar izcilu sniegumu Latviešu dziesmu un deju svētku
amatierteātru skatē, sagatavojot Latvijas teātra tēva - Ādolfa Alunāna lugu "Mūsu
pokāls", un izcīnot tiesības pārstāvēt Latgali amatierteātru rīkotajās izrādēs gan telpās,
gan ārtelpās, un sniedzot izrādi uz Vērmanes dārza skatuves. (Izvirza Līvānu novada
Kultūras centrs).
1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100
EUR (pirms nodokļu nomaksas), (Noteikumu 2.3.3. un 40.3. punkts) Lienai Šmukstei, aktrisei, režisorei, par 2018. gada vasarā Līvānu pilsētas
svētku ietvaros rīkoto pasākumu sadarbībā ar Mūsdienu mākslas galeriju – projektu
“Skatuves mākslas laboratorijas Mūsdienu mākslas galerijā”, kura ietvaros tika rādītas
2 pagalmu izrādes bērniem “Nāc laukā!”, Rīgas cirka skolas meistarklases, darbojās
sajūtu teātra meistardarbnīcas, ko vadīja Liena Šmukste, iesaistot Līvānu pilsētas
iedzīvotājus un veidojot “Sajūtu teātra” izrādes. (Izvirza Biedrība “Galerija”).
2. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada Kultūras centrā ikgadējā
“Gada balva kultūrā” svinīgajā pasākumā 2019.gada 23. februārī.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko
attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece.
4. Par precizējumu lēmumā “Par naudas balvu piešķiršanu
Līvānu novada sportistiem”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Vilcānei, A. Vaivodam, M. Grigalim
Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
“KVARTĀLS” 2019. gada 23, janvāra vēstuli Nr. JIC/1.10/19/5 par grozījumu
veikšanu Līvānu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdes protokola Nr. 20
lēmumā Nr. 20-3 “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” sakarā ar
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konstatēto kļūdu pieteikumā apbalvošanai par vīriešu minifutbola komandu
sasniegumiem, kur sacensībās piedalījās divas komandas, līdz ar to, jāveic labojums un
tiek ierosināts:
“1) izslēgt no lēmuma punkta Nr. 12.1. saraksta sekojošus sportistus –
Vjačeslavu Korotkinu, Valdi Činguli, Vladimiru Paškoviču, Fjodoru Bogdanovu,
Jevgēniju Sergejevu, Aināru Kursišu un Valēriju Vasiļjevu;
2) iekļaut lēmuma punkta Nr. 12.1. sarakstā sekojošus sportistus – Ilmāru
Visocki, Sergeju Sotčenko, Ivaru Paegli, Vadimu Kononovu, Vadimu Kibišu, Igoru
Solovjovu, Valēriju Kudrašonoku, Jāni Supi, Vladimiru Timošeku un Sergeju Laptevu,
nosakot, ka naudas balva kopsummā sastāda 200,00 EUR, to sadalot proporcionāli
vienādās daļās katram komandas loceklim;
3) izslēgt no lēmuma punkta Nr. 12.3. sekojošus sportistus – Ivaru Paegli,
Vadimu Kononovu, Vadimu Kibišu, Igoru Solovjovu, Valēriju Kudrašonoku, Sergeju
Sotčenko un Jāni Supi;
4) izteikt lēmuma punktu Nr. 12.3. sekojoši: “vīriešu minifutbola komandu
grupā 50+ par izcīnīto 3. vietu 55. Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta
spēlēs futbolā un apbalvot komandas locekli Edgaru Lazdānu – 10,00 EUR”;
5) citi lēmuma punkti mainīti netiek. “
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes 2018. gada 29.
novembra noteikumiem Nr. 4 „Līvānu novada pašvaldības noteikumi par naudas balvu
piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam
V. Labinskim, „atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdes
lēmumā Nr. 20-3 “Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” un izslēgt
no lēmuma 12.1. un 12.3. punktus.
2. Par izcīnītām godalgām sporta spēļu komandām atbilstoši noteikumu 3.16.1.
punktam, apbalvot ar naudas balvu:
2.1. vīriešu minifutbola 2. komandu grupā 50+ par izcīnīto 1. vietu 55.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs telpu futbolā un apbalvot
komandas locekļus Ilmāru Visocki, Sergeju Sotčenko, Ivaru Paegli, Vadimu
Kononovu, Vadimu Kibišu, Igoru Solovjovu, Valēriju Kudrašonoku, Jāni Supi,
Vladimiru Timošeku un Sergeju Laptevu, nosakot, ka naudas balva kopsummā sastāda
200,00 EUR, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim;
2.2. vīriešu minifutbola komandu grupā 50+ par izcīnīto 3. vietu 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas locekli
Edgaru Lazdānu – 10,00 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīva centra “Kvartāls” vadītāja p.i. Evija Pastare.
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5. Par noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai”
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai“ projektu jaunā redakcijā un nolūkā atbalstīt ģimenes, kuru bērni mācās
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs, piešķirot līdzekļus audzēkņu ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanai, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības
budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai” (skat. pielikumā).
2. Atzīt, ka ar 2019.gada 1.februāri zaudē spēku Līvānu novada domes 2013.
gada 6. februāra noteikumi Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2013. gada
6. februāra lēmumu Nr. 2-7.
3. Noteikt, ka izdevumi par internātā dzīvojošo audzēkņu ēdināšanu par 2019.
gada janvāri tiek apmaksāti no Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem,
paredzot finansējumu atbilstošo izglītības iestāžu 2019.gada budžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.
6. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra
noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 5. pantu, kurā noteikts kādā kārtībā nosakāma pašvaldības deputāta
mēnešalga, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu
un 61. panta otro daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Veikt grozījumu Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos
Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” un papildināt noteikumu 32. punktu
aiz vārdiem “valžu sēdēs” ar vārdiem “un citu deputāta pienākumu veikšanu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika, un par komiteju un komisiju
darbu atbildīgie darbinieki.
7. Par grozījumu Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra
noteikumos Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra
noteikumos Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” un izslēgt noteikumu 16. punktu,
kas nosaka kārtību ziedojumu saņemšanai caur ziedojuma kastēm, kur nav iespējams
identificēt ziedotāju, līdz ar to, nevar konstatēt iespējamo krāpšanas riska situāciju, un
pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra
noteikumos Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” un izslēgt noteikumu 16. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
8. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2019” nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, M. Grigalim, A. Vaivodam, G. Pastaram
Paskaidro A. Usāne
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2019. gada 22. janvāra vēstuli Nr. 1-11/14 un
iesniegto pasākuma “Absolventu vakars 2019” nolikuma projektu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Sociālo,
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izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2019”
nolikumu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1. vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.
9. Par izstāšanos no Biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme””.
Ziņo I. Kalvāne
Izvērtējot Biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”, reģ. Nr. 40008058427, Brīvības
iela 13, Krāslava, LV-5601, 2018. gada 19. decembrī sniegto informāciju par biedrības
2018. gada darbības pārskatu, darba plānu 2019. gadam, 2019. gada budžetu un biedra
naudu, kā arī par projektu līdzfinansējumu, tika konstatēts, ka faktiskais pienesums
pašvaldībai nav samērīgs ar ieguldījumu, veicot biedra naudas iemaksu, un
pamatojoties uz Biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” statūtu 4.3. punktu un likuma
“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, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gadu (1. janvāri) izbeigt biedra darbību un izstāties no Biedrības
Eiroreģions “Ezeru zeme”, reģ. Nr. 40008058427, Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot Biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” biedru
sapulcei.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
10. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot E. P., dzīvo (adrese), 2019. gada 17. janvāra iesniegumu par atteikšanos
no zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0288, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts,
zemes vienība 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0288 iznomāta
E. P. saskaņā ar 2009. gada 24.februāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu;
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ar Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-24(1)
,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu” atzīts, ka tā ir pašvaldībai piekrītošā zeme un precizēta zemes
vienības platība 0,0606 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai
tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 1.februāri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar E. P., dzīvo
(adrese), par zemes vienības 0,01 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0288,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes), kas nodota nomā saskaņā ar 2009. gada 24.februāra lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu
2. Atstāt zemes vienību 0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020288, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, Līvānu novada pašvaldības
valdījumā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Kalnamuiža” Turku pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86) 2019.
gada 2. janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Kalnamuiža” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0125 Līvānu novada Turku pagastā, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2018. gada 25. oktobra lēmumam Nr.18-10(1) „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumiem” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu un
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19. pantu, Ministru kabineta 2016. gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnamuiža" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0125 Turku pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0057
ar nosaukumu ,,Kalnamuiža”– 4,0 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0056
ar nosaukumu ,,Upesdruva”– 2,0 ha.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0057 ar nosaukumu ,,Kalnamuiža” 4,0 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0056 ar nosaukumu ,,Upesdruva” 2,0 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0057 ar
nosaukumu ,,Kalnamuiža” 4,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi: ,,Kalnamuiža”, Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 105964601).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7686-006-0057 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0056 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes ierīcības projekta ,,Kalnamuiža” grafiskā daļa uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Vītolu mājas”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Vītolu mājas” ar kopējo kadastra Nr.7668-0060024, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā, īpašnieces P.G., dzīvo
(adrese), 2018. gada 20. decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Vītolu mājas” ar kopējo kadastra Nr. 7668-006-0024, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kopējo platību 19,8 ha, pirmās zemes vienības 16,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-006-0024 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes
nogabalu 5,0 ha platībā, un atdalot no īpašuma otro zemes vienību 3,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-001-0006, piešķirt atdalāmajiem zemes gabaliem jaunu
nosaukumu ,,Dīķmala” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7668-006-0024 palikušajam zemes nogabalam atstāt nosaukumu „Vītolu
mājas” un noteikto adresi: ,,Vītolu mājas”, Mālkalns, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101) un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā
noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Vītolu mājas”, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, pirmajai zemes vienībai 16,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-006-0024, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 5,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, un atdalīt no īpašuma otro zemes
vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0006 (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 5,0 ha platībā un atdalāmajai zemes
vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0006 jaunu nosaukumu
„Dīķmala”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
18

7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:5000;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes vienības robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot N. I., dzīvo: (adrese), 2019.gada 16.janvāra iesniegumu par
2008.gada 11.septembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0372, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā) konstatēts, ka zemes
nomas tiesības piešķirtas ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes
lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Zemes platība ar Līvānu
novada domes 2014.gada 29.maija lēmumu Nr. 7-14 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platības piekrišanu” atzīta par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta uz 0,0581 ha.
Zemes gabals ir apbūvēts, uz tā atrodas N. I. tiesiskā valdījumā esošas ēkas (dārza
mājiņa un pirts).
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka zemes nomas līgums noslēdzams par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, un piekto
daļu, kas nosaka, ka zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs
ieguvis zemes nomas pirmtiesības, un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 7. punktam, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, un 17. punktam, kas nosaka,
ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto) 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.
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Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar N. I., dzīvo: (adrese), par
zemes gabalu 0,0581 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0372, atbilstoši
precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par
28 eiro gadā un PVN. Zemes nomas maksa piemērojama no 2018.gada 12.septembra.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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 1 lpp.
2. Izskatot V. B., dzīvo: (adrese), 2019.gada 16.janvāra iesniegumu par
2008.gada 14.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 5,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 004 0126, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā),
konstatēts, ka ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februāra sēdes lēmumu Nr.3
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības par zemes gabalu
5,5 ha platībā izbeigtas G. B. Zemes platība ar Līvānu novada domes 2014.gada
29.maija lēmumu Nr. 7-14 „ Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu
novada Jersikas pagastā un zemes platības piekrišanu” atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta uz 5,7466 ha. Zemes gabals nav
apbūvēts.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka
tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā
nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro, un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar V. B., dzīvo: (adrese) par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 5,7446 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
004 0126, atbilstoši precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu pirmajā nomas gadā 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar
nomas otro gadu nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas
maksai. Zemes nomas maksa piemērojama no 2018.gada 15.marta.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
3. Izskatot I. G., dzīvo: (adrese), 2019.gada 14.janvāra iesniegumu par
2016.gada 24.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/16/34
darbības termiņa pagarinājumu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 1,0039
ha platībā ar kadastra Nr. 7666 009 0411, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, uz kura atrodas I. G. mirušajai mātei N. G. piederējušais ēku un būvju
īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7666 009 0411 001, 7666 009 0411 002, 7666 009
0411 003, 7666 009 0411 004), tika konstatēts, ka mantojuma apliecība uz mirušās
mātes mantojuma lietu vēl tiek kārtota, I. G. kā potenciālais mantinieks, dzīvo šajā
īpašumā un ēku uzturēšanu ir pārņēmis savā apsaimniekošanā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesība” 7. un 17. punktu, 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar I. G., dzīvo: (adrese), 2016.gada 24.novembra Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/16/34, par zemes gabalu 1,0039 ha platībā ar
kadastra Nr. 7666 009 0411, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā),
nomu uz 1 (vienu) gadu, ēku un būvju uzturēšanai.
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3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
Nomas maksa piemērojama no 2018.gada 25.novembra.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Būve L” Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „LL Projekti” reģ. Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes iela
13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, iesniegto sertificēta zemes ierīkotāja Edgara
Kauranena (sertifikāta Nr. BA-629) 2018.gada 28.decembrī izstrādāto zemes ierīcības
projektu ,,Būve L” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0131, Celtniecības
ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31.
augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.
– 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra lēmumam
Nr.3-10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Būve L”” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu nr. 698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, 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,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Edgara Kauranena izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Būve L" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0131, Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, sadalot to
divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-0010196 ar nosaukumu ,,Būve L”– 0,9378 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-0010197 – 0,5080 ha.
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2. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0196 ar
nosaukumu ,,Būve L” 0,9378 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0050-001, 7652-001-0050-002, 7652-001-0050003, 7652-001-0050-006, 7652-001-0050-007, 7652-001-0050-008 un 7652-0010050-009 noteikto adresi: Celtniecības iela 20, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 106604013).
3. Mainīt zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0197
0,5080 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7652-001-0050-004 un 7652-001-0050-005 noteikto adresi
Celtniecības iela 20, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, uz adresi Celtniecības iela 20A,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0196 ar nosaukumu ,,Būve L” 0,9378 ha platībā –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0197 0,5080 ha platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001).
7. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0196, un NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0197 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes ierīcības projekta ,,Būve L” grafiskā daļa uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 3 lpp.

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Tiltavīta” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2019.gada janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Tiltavīta” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0058 Līvānu novada Sutru pagastā, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes
2016. gada 28.jūlija lēmumam Nr.11-6 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam ,,Tiltavīta” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
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„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Tiltavīta” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0058 Līvānu novada Sutru pagastā, sadalot
to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0040043 – 6,4 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-0040032 ar nosaukumu ,,Tiltavīta”– 6,9 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7682-004-0043 6,4 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7682-004-0032 ar nosaukumu ,,Tiltavīta” 6,9 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ,,Tiltavīta” plānoto zemes vienību Nr.2
platībā 6,4 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0043, veidojot no tās jaunu īpašumu,
un piešķirt tai jaunu nosaukumu ,,Jānīši”.
5. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ,,Tiltavīta” īpašuma sastāvā esošās
zemes vienības 3,9 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0065 un 4,6 ha ar kadastra
apzīmējumu 7682-004-0066, veidojot no tām jaunu īpašumu, un piešķirt tām jaunu
nosaukumu ,,Feimanka”.
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7682-004-0032 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0043 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Atcelt Līvānu novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu Nr.159 ,,Par zemes ierīcības projekta ,,Tiltavīta” apstiprināšanu.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes ierīcības projekta ,,Tiltavīta” grafiskā daļa uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Ziema” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86) 2018.
gada 27. decembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Ziema” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7668-006-0043 Līvānu novada Rudzātu pagastā, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012 .gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2018. gada 27.septembra lēmumam Nr.16-7 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ziema”” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ziema" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7668-006-0043 Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes vienībās un
apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0142
ar nosaukumu ,,Ziema”– 4,8 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0143
ar nosaukumu ,,Zeltītais kalniņš”– 5,0 ha.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7668-006-0142 ar nosaukumu ,,Ziema” 4,8 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7668-006-0143 ar nosaukumu ,,Zeltītais kalniņš” 5,0 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Mainīt zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0143 ar
nosaukumu ,,Zeltītais kalniņš” 5,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi ,,Ziema”, Jaudzemi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
(klasifikatora kods 106164686) uz adresi ,,Zeltītais kalniņš”, Jaudzemi, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads, LV-5328.
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5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7668-006-0142 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0143 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes ierīcības projekta ,,Ziema” grafiskā daļa uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Pimberi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „GEO Mērniecība” reģ. Nr.45403028111, juridiskā adrese: ,,Meža
Rasas”, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, sertificēta zemes ierīkotāja Sandra
Madžula (sertifikāta Nr. BA-468) 2019.gada 14.janvāra iesniegumu par izstrādātā zemes
ierīcības projekta ,,Pimberi” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666010-0194 Līvānu novada Rožupes pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2018. gada
30.augusta lēmumam Nr.14-10(4) „Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes
īpašumiem” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Sandra Madžula izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Pimberi" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0194 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0387
ar nosaukumu ,,Pimberi”– 2,0 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0403
ar nosaukumu ,,Vītolaine”– 14,6 ha.
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2. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0387 ar
nosaukumu ,,Pimberi” 2,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
adresi – ,,Pimberi”, Rubeņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327 (klasifikatora
kods 105984012).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0387 ar nosaukumu ,,Pimberi” 2,0 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0403 ar nosaukumu ,,Vītolaine” 14,6 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7666-010-0387 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0403 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Pimberi” grafiskā daļa uz 1 lpp.
18.Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Finanšu ministrijas 2018. gada 18. decembra rīkojuma Nr.488 “Par
valsts pagaidu budžetu 2019. gadam” 5.pielikumu, Ministru kabineta 2001. gada
28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,
Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Līvānu novada domes 2013. gada 30. maija noteikumiem Nr.4 “Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība Līvānu novadā” un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu finansēšanai no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. augustam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
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Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 1 lpp.
19. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 21. jūnijam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Peiseniece, U. Skreivers
Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra rīkojuma Nr.6 “Par valsts
budžeta finansējuma sadalījumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai
2018./2019.mācību gada otrajā semestrī” 1.pielikumu Līvānu novada pašvaldībai ir
piešķirti finanšu līdzekļi 8736,00 euro apmērā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt finansējuma sadali Līvānu novada izglītības iestādēm programmas
“Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 21. jūnijam
proporcionāli izglītojamo skaitam 2018. gada 1. septembrī.
N.p.k.
Izglītības iestāde
Piešķirtais
finansējums, EUR
1.1.
Līvānu 1.vidusskola
3 353
1.2.
Līvānu 2.vidusskola
1 785
1.3.
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola
497
1.4.
Jaunsilavas pamatskola
798
1.5.
Rožupes pamatskola
455
1.6.
Rudzātu vidusskola
728
1.7.
Jersikas pamatskola
721
1.8.
Rudzātu speciālā internātpamatskola
399
Kopā
8 736
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir projekta koordinatore – Līvānu
Bērnu un jauniešu centra direktore Zane Praņevska un Līvānu novada izglītības iestāžu
vadītāji.
20. Par Līvānu novada domes noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā”
izdošanu un pilnvarojuma piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne, R. Šmukste
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Izskatot Līvānu novada domes Finanšu nodaļas iesniegto Līvānu novada domes
noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Līvānu novada
pašvaldībā” projektu, un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.
panta pirmās daļas 11. punktu un 26. panta ceturto daļu, likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr.2 „Nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” (pielikumā).
2. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru pieņemt
lēmumus un parakstīt dokumentus parādu piedziņas jomā, tai skaitā izpildrīkojumus
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

Līvānu novada domes noteikumi Nr.2 „Nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņas kārtība Līvānu novada pašvaldībā” uz 6 lpp.
21. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.

Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Liepiņa
1. Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2019. gada 15. janvāra vēstuli Nr. 115/19/6 par izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu amatu vienību
sarakstā, 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Ar 2019. gada 1. februāri noteikt Jersikas tautas nama amata vienībai
“vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 1 likme, darba algu 675,00 EUR par vienu likmi
(skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.2. Ar 2019. gada 1. februāri iekļaut Jersikas tautas nama amatu vienību
sarakstā amata vienību “vidējās paaudzes deju kolektīva “Latiņš” vadītājs”, profesijas
kods 2653 12, 0,5 likmes ar darba algu 456,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktores pienākumu izpildītāja Kristīne Vaivode.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
2. Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2019.gada
28.janvāra vēstuli Nr.1.18/12 par izmaiņām amata vienību sarakstā no 2019.gada
1.janvāra, palielinot darba slodzi no Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta
finansētajai amata vienībai “profesionālās ievirzes skolotājs”, profesijas kods 2320 02,
par 0,393 likmēm, ņemot vērā nepietiekamu valsts budžeta piešķirto dotāciju 2019.gada
janvārim - augustam Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās
ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2019. gada 1. janvāri palielināt slodzi Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas amata vienībai “profesionālās ievirzes skolotājs”, profesijas kods
2320 02, par 0,393 likmēm, nosakot kopējo amata vienības “profesionālās ievirzes
skolotājs”, profesijas kods 2320 02, darba slodzi 2,893 likmes. (skatīt pielikumā).
2.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
3. Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2019. gada 28. janvāra
vēstuli Nr.1-20/6 par izmaiņām amata vienību sarakstā no 2019.gada 1. janvāra,
palielinot darba slodzi no Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta finansētajai amata
vienībai “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, par 0,69 likmēm, ņemot vērā
nepietiekamu piešķirto valsts budžeta dotāciju Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
profesionālās ievirzes izglītības programmās paredzētajās stundās nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2019. gadam, 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,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2019. gada 1. janvāri palielināt slodzi Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas amata vienībai “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, par 0,69 likmēm,
nosakot kopējo amata vienības “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, darba slodzi
2,583 likmes (skatīt pielikumā).
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3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2019. gada 09. janvāra pieprasījumu Nr.00415/027/2019-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00086/027/2018, par piedziņas vēršanu uz O. G.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Saules ielā 12-28, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kadastra numuru 7611 900 0797, konstatēts, ka O. G. par nekustamo īpašumu Saules
ielā 12-28, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7611 900 0797 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, 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, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.1-22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no O. G.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
23. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu Līvānu robežzīmes izgaismojuma uzlabošanai uz autoceļa P63
Līvāni-Preiļi, kura izmaksas saskaņā ar SIA “Baltic Signs Europe” piedāvājumu
sastāda 1620,19 EUR, 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.
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Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 1620,19 EUR apmērā Līvānu robežzīmes izgaismojuma
uzlabošanai uz autoceļa P63 Līvāni-Preiļi, paredzot finansējumu Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu veikt Alejas, Līču, Draudzības, Dubnas, Jaunās, Uzvaras un Puķu ielu,
Līvānos pārbūvei traucējošo esošo gaisvadu līniju pārbūvi un piešķirt līdzekļus
gaisvadu līniju Alejas, Līču, Draudzības, Dubnas, Jaunās, Uzvaras un Puķu ielās
pārbūves projekta izstrādei, kura izmaksas saskaņā ar SIA “ELEKTROSERVISS
PREIĻI”, reģ. nr. LV41503026750, piedāvājumu sastāda 10285,00 EUR, 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 10285,00 EUR apmērā Alejas, Līču, Draudzības, Dubnas,
Jaunās, Uzvaras un Puķu ielu, Līvānos pārbūvei traucējošo esošo gaisvadu līniju
pārbūves projekta izstrādei.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, būvinženieris Armands Šaraks un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu veikt izmaiņas Līvānu pilsētas Baznīcas ielas būvprojektā atbilstoši
aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos un piešķirt līdzekļus projekta izmaiņu
izstrādei, kuru izmaksas saskaņā ar SIA “Projektēšanas birojs AUSTRUMI”, reģ. nr.
LV42403019889, piedāvājumu sastāda 3085,50 EUR, 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 3085,50 EUR apmērā būvprojekta “Līvānu pilsētas
Baznīcas ielas pārbūve” izmaiņu izstrādei.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, būvinženieris Armands Šaraks un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
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24. Par dzīvokļa Nr. 43 Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo G. Kraukle
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas
5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un K. A., dzīvo (adrese)
2019. gada 16. janvāra iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2018. gada 31. maija lēmumam Nr. 8-22 “Par dzīvokļa Saules
ielā 12-43, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2018.
gada 27. decembra nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/18-4177, saskaņā ar kuru
dzīvoklis Nr. 43 dzīvojamā mājā Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts
5000 EUR (pieci tūkstoši eiro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot K. A., dzīvo (adrese), uz nomaksu dzīvokli Nr. 43 (kadastra Nr.
76119001125) dzīvojamā mājā Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo
platību 77,8 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 754/33283 domājamās daļas un
754/33283 domājamās daļas no zemesgabala 4826 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003
1206 par noteikto maksu 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro), nosakot triju gadu nomaksas
termiņu.
2. K. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
procentu apmērā no pirkuma maksas – 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi), to
ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X,
norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 4500 EUR apmērā un likumiskos procentus 6%
gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām triju gadu laikā, maksājumus veicot
reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar K. A. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
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noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
25. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas locekļa Jura
Kirillova 2019. gada 8. janvāra iesniegumu par atbrīvošanu no Attīstības plānošanas
komisijas locekļa pienākumu veikšanas un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.5. 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Juri Kirillovu no Attīstības plānošanas komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva ar 2019. gada 1. februāri.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.

26. Par atļauju Līvānu novada ģerboņa izmantošanai komerciālos nolūkos.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste, I. Upeniece
Izskatot SIA “Tekstilfabrika”, reģ. Nr. 40203138521, adrese Artilērijas iela 24II, Rīga, LV-1001, 2019. gada 11. janvāra vēstuli Nr. TXF 110119-051 “Par Līvānu
novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem”, saskaņā ar kuru
SIA vēlas Līvānu novada ģerboni izmantot projektā, kur tiks izgatavoti 119 pašvaldību
suvenīri - kokvilnas auduma maisiņu kolekcija ar pašvaldības ģerboņiem, un veikt
tirgus izpēti pēc pieprasījuma, un pamatojoties uz Līvānu novada pašvaldības 2011.
gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības nodevām”
II. nodaļas 6.2. 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Atļaut SIA “Tekstilfabrika”, reģ. Nr. 40203138521, adrese Artilērijas iela 24II, Rīga, LV-1001, 2019. gadā kā vienreizēju pasākumu tirāžā līdz 1000 eks. izmantot
Līvānu novada ģerboni suvenīra - kokvilnas auduma maisiņu izgatavošanai,
nomaksājot pašvaldības nodevu 35,57 EUR apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
27. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101,
Līvānos, Līvānu novadā, apmeklētājiem.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots I. Kalvānei, V. Labinskim, G. Pastaram, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019.gada 24.janvāra vēstuli Nr. 1-11/18 par
papildus maksājumu ieviešanu Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina klientiem, lai
vecinātu apmeklētāju disciplīnas un kultūras līmeņa celšanu, 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
28. Par dzīvokļu nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Ziņo G. Kraukle
Paskaidro A. Vilcāne
Izskatot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas ierosinājumu par atsavināšanai nodoto dzīvokļu
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda un atbilstoši Līvānu
novada dome 2018. gada 28. novembra lēmumam Nr. 19-22 “Par dzīvokļu nodošanu
atsavināšanai”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.
panta otro daļu, kurā noteikts, ka “Institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija”, un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības par atsavināšanai nodotajiem šādiem dzīvokļiem:
35

1.1. Dzīvokli Nr. 28, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, un tam
piekrītošās 358/30355 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 358/30355 zemes gabala 1848
m2 platībā ar kadastra numuru 76110030917 domājamās daļas,
1.2. Dzīvokli Nr. 33, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, un tam
piekrītošās 360/30355 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 360/30355 zemes gabala 1848
m2 platībā ar kadastra numuru 76110030917 domājamās daļas,
1.3. Dzīvokli Nr. 36, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, un tam
piekrītošās 362/30355 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 360/30355 zemes gabala 1848
m2 platībā ar kadastra numuru 76110030917 domājamās daļas,
1.4. Dzīvokli Nr. 52, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, un tam
piekrītošās 360/30355 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 360/30355zemes gabala 1848
m2 platībā ar kadastra numuru 76110030917 domājamās daļas,
1.5. Dzīvokli Nr. 74, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, un tam
piekrītošās 398/30355 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 398/30355 zemes gabala 1848
m2 platībā ar kadastra numuru 76110030917 domājamās daļas,
1.6. Dzīvokli Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, un tam
piekrītošās 3000/270061 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 3000/270061 zemes
gabala 3714 m2 platībā ar kadastra numuru 76110040508 domājamās daļas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2019. gada 6. februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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