LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2019.gada 19. decembrī

Nr. 16
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Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE, līdz plkst.1100
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, Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos,
4) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
5) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
6) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
7) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja,

9) Helēna JABLONSKA, Finanšu daļas vadītāja,
10) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
11) Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
12) Baiba VUCENLAZDĀNE, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
13) Iveta DOBELE, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
14) Inga BOKĀNE, juriskonsulte,
15) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
16) Antra VILCĀNE, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina papildināt domes sēdes darba
kārtības 16. jautājumu „Par līdzekļu piešķiršanu” ar 3. apakšpunktu un iekļaut domes
sēdes darba kārtībā 29. jautājumu „Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un nomas
zemes platības precizēšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu, 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, apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par gada balvu sportā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par pārstāvi izglītības iestādes padomes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas
pasākumu plānu. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Ziņo
I. Kalvāne.
7. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu
Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārds. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Bērziņi”. Ziņo J.
Magdaļenoks.
12. Par adreses maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un atzīšanu par pašvaldībai piekrītošo
zemi. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par 2019. gada 6. augusta Līvānu novada domes lēmuma Nr.11-1 “Par
aizņēmumu no valsts kases atcelšanu”. Ziņo A. Vaivods.
15. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam III daļas “Rīcību plāns” un IV daļas “Investīciju plāns 20192021” aktualizāciju. Ziņo A. Vaivods.
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16. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par dzīvokļa Nr.44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par dzīvokļa Nr.9 Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora piekabes 1 PTS-2E, reģistrācijas
numurs P5280LK, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par nekustamā īpašuma “Laiks”, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
22. Par projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un
popularizēšanai”. Ziņo A. Vaivods.
23. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
24. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
25. Par mērķa ziedojuma stipendijām atlikuma pārskaitīšanu nodibinājumam
“Viduslatgales pārnovadu fonds”. Ziņo A. Vaivods.
26. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
29. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un nomas zemes platības precizēšanu.
Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un domes priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle informē deputātus par pašvaldības aktualitātēm, pievēršot uzmanību Līvānu
novada pašvaldības dalībai konkursā „Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība Latvijā
2019”, kurā tika iegūta galvenā balva. Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar
Luminor pētījumu par pašvaldību ekonomisko izaugsmi, kurā Līvānu novada
pašvaldībai ir vērā ņemami rezultāti un sniedz informāciju par citām aktualitātēm.
28.novembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28.novembrī Līvānu novadu apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētā konkursa "Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība" vērtēšanas komisija.
29.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zelta kāzu jubilejā
sveica Diānu Mariju un Vladimiru Valiniekus.
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29.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sveica Jaunsilavas pamatskolas un
Rudzātu vidusskolas kolektīvus ar panākumiem Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu
reitingā 2019. Pēc sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos Rudzātu vidusskola ierindojās 2.vietā,
bet Jaunsilavas pamatskola – 5.vietā.
30.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā
piedalījās gadskārtējā Latvijas Sporta veterānu XXII salidojumā, kura ietvaros tika
apbalvoti Latvijas Sporta veterānu savienības (LSVS) 56.sporta spēļu uzvarētāji.
Līvānu novads savā grupā izcīnīja 1.vietu, bet visu pašvaldību konkurencē – 3.vietu.
30.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rudzātos
piedalījās senioru atpūtas pēcpusdienā, kur sveica seniorus svētkos. Vēlāk Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānu novada Kultūras centrā
piedalījās slāvu kultūras ansambļa “Uzori” koncertā “8.tautasdziesmu festivāls”.
Līdz 3.decembrim Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne bija
atvaļinājumā.
4.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un citu Latgales
reģiona pašvaldību pārstāvji Latgales pārstāvniecībā Rīgā tikās ar no Latgales
vēlēšanu apgabala ievēlētajiem Saeimas deputātiem.
4.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
5.decembrī notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
6.decembrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme.
6.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Ludzā piedalījās Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes rīkotajā Valsts policijas 101. gadadienas pasākumā. Valsts
policijas Goda zīmi “Latvijas policijai 100” no Līvānu novada saņēma Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors,
kapteinis Ainis Utnāns, Valsts policijas pateicību saņēma Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore, kapteine Līga
Plivda. Par veiksmīgo sadarbību apbalvojums tika pasniegts arī Līvānu novada domes
priekšsēdētājam Andrim Vaivodam.
No 6. līdz 9.decembrim Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja
sadraudzības pilsētas Žodinas (Baltkrievija) delegācija. Tika iepazītas novada
kultūras, izglītības un sporta jomas. Viesi 8.decembrī piedalījās Līvānu pilsētas lielās
egles iedegšanas svētkos.
7.decembrī notika Sutru pagasta valdes sēde.
10.decembrī notika Rožupes pagasta valdes sēde.
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10.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) sanāksmē par neapgūtās
Eiropas Savienības fondu naudas sadales iespējām.
10.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Dienvidlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatori, folkloras
kopas „Ceiruleits” vadītāju Annu Kārkli, lai pārrunātu XXI Starptautiskā Masku
tradīciju festivāla norises jautājumus, kurš 2020.gada 15. un 16. februārī notiks
Līvānu novadā.
11.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Līvānu 2.vidusskolas un tās
direktores Klavdijas Daukštes akreditācijas ekspertu komisiju.
11.decembrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un pašvaldības
atbildīgie speciālisti pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Alūksnes novada
pašvaldības SIA “ALŪKSNES NAMI”.
11.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Līvānu 1. vidusskolas skolas padomes sēdē.
12.decembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
12.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Preiļu novada pašvaldības
izpilddirektoru Aldi Džeriņu, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
13.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Daugavpils novada
Silenē piedalījās Latgales plānošanas reģions Attīstības padomes sēdē, kurā, klātesot
pašvaldību vadītājiem, piedalījās ESPON programmas pārstāvji no Luksemburgas,
Vācijas, Lietuvas un Rumānijas, kas informēja par uzņēmējdarbības attīstības iespēju
pētīšanu ES ārējās robežas reģionos.
13.decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Daugavpilī
piedalījās seminārā “Kapitālsabiedrību pārvaldība pašvaldībās: izmaiņas 2020. gadā”.
13.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Daugavpilī
piedalījās Baltkrievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī rīkotajā svinīgajā pieņemšanā.
14.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atklāja
starptautisko sēdvolejbola turnīru "Baltijas līga sēdvolejbolā-2019”, “Draudzības
kauss”.
16.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece un Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška, kā arī divas ģimenes ar bērniem no
Līvānu novada piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un
Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētā konkursa “Ģimenei draudzīgākā
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pašvaldība 2019” noslēguma pasākumā, kurā tika paziņoti konkursa uzvarētāji.
Līvānu novada pašvaldība šajā konkursā ieguva galveno balvu.
18.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska Daugavpilī piedalījās
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra un Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras POLARIS procesa ietvaros organizētajās otrajās Latgales
reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācībās.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 07.oktobra
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var
savos saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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. Iekļaut N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.10.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 05.decembra
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā uzaicināto
speciālisti, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 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” 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
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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:
2.1. Iekļaut J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu
grupā ar kārtas Nr.9.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot D. P., deklarētā (adrese), 2019.gada 27.novembra iesniegumu par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā uzaicināto speciālisti, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 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” 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:
3.1. Iekļaut D. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu grupā, kārtas Nr. 10.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot D. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 02. oktobra
iesniegumu par iekļaušanu dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā
personu, kurai nepieciešama pašvaldības palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var
savos saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un Līvānu novada domes
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2016.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3 pantu, 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.Iekļaut D. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sast. – 1 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā vispārējās kārtības
grupā, ar kārtas Nr. 11.
4.2.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot M. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 09. decembra
iesniegumu par 2019. gada 13. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 69
termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu,
kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz
noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt M. L. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
35-12, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 25. novembra
iesniegumu par 2019. gada 13. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 70
termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu,
kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz
noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
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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:
6.1. Pagarināt K. V. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
160-16, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot G. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29 novembra
iesniegumu par 2019. gada 03. jūnija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 51 termiņa
pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā
noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu
laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt G. A. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli Lāčplēša ielā 27-8,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot D. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 02. decembra
iesniegumu par 2019. gada 11. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 66
termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu,
kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz
noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt D. B. īres tiesības uz 3 – istabu dzīvokli Raiņa ielā 1-19,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 05. decembra
iesniegumu par 2019. gada 13. janvāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 15 termiņa
pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā
noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu
laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt J. M. īres tiesības uz 1 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 191-1,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot K. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 02.decembra
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var
savos saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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:
10.1. Iekļaut K. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.11.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 11.decembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunajai ģimenei, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos
saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un
20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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:
11.1. Piešķirt A. P., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2
– istabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-59, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2020. gada 1.jūnijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
11.2. A. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā
30-59, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
11.3. Izslēgt A. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā (ar bāriņtiesas vai sociālā dienesta
ierosinājumu) nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.9.
11.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par Gada balvu sportā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Vilcānei, G. Krauklei
Paskaidro I. Upeniece, U. Skreivers, R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes Sporta komisijas iesniegtos priekšlikumus par
apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā Gada balva sportā
apakšnominācijās GADA CILVĒKS SPORTĀ un LABĀKĀ SPORTA KOMANDA
LĪVĀNU NOVADĀ, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtība” 2.4.1., 2.4.2., 16., 42.1. un 42.2. punktu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un
deputātam A. Bondarevam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS SPORTĀ – Andrejam
BONDAREVAM par augstu profesionalitāti vieglatlētikas trenera darbā, par
audzēkņu sportiskajiem sasniegumiem, nozīmīgu ieguldījumu sportiskā dzīvesveida
popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā un apbalvot ar Līvānu
novada domes Pateicību un naudas balvu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi)
apmērā (pirms nodokļu nomaksas).
2.
Piešķirt
nomināciju
LABĀKĀ
SPORTA
KOMANDA
–
LīvānuVK/Baltais/Compressport komandai par uzvaru taku skriešanas seriālā “Stirnu
buks” 2019 (otro gadu pēc kārtas) un apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un
naudas balvu kopsummā 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā (pirms
nodokļu nomaksas), to proporcionāli sadalot vienādās daļās katram komandas
loceklim.
3. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2020. gada 17. janvārī ikgadējā
sportistu pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Zane Praņevska.
4. Par pārstāvi izglītības iestādes padomes sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2019.gada 26.novembra vēstuli Nr.1-12/73
par skolas dibinātāja pārstāvi darbam Jaunsilavas pamatskolas izglītības iestādes
padomes sastāvā, ar lūgumu deleģēt kā skolas dibinātāja pārstāvi Līvānu novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni un pamatojoties uz Izglītības likuma
31.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
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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. Deleģēt Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni kā
skolas dibinātāja pārstāvi darbam Jaunsilavas pamatskolas izglītības iestādes padomes
sastāvā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Jaunsilavas pamatskolas direktore
Janīna Usāre.
5. Par Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes
un pretkorupcijas pasākumu plānu
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, A. Vaivodam
Izskatot Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāna 2020. – 2022. gadam projektu un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 “Noteikumi par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska
novēršanai publiskas personas institūcijā” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.
panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, 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”, deputātam V. Labinskim
balsojot „pret”, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plānu 2020 – 2022 gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zaudē spēku ar Līvānu novada domes 2015. gada 29. janvāra
lēmumu Nr. 1 – 25 apstiprinātais Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes
un pretkorupcijas pasākumu plāns.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: pasākumu plāns ar pielikumu uz 16 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt viedokli par savu atšķirīgo
balsojumu: “Iebilstu pret amata risku novērtējumu, kuri pakļauti korupcijai. Uzskatu,
ka domes administratīvā un politiskā vadība, tai skaitā būvvalde, daudz lielākam
korupcijas riskam ir pakļauta nekā, piemēram, skolu vadība”.
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6. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, V. Labinskim
Izskatot Latvijas Republikas Saeimas 2019. gada 25. novembra vēstuli Nr.
111.9/19-1-13/19 un likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums“, Ministru kabineta vēstuli Nr. 90/TA-1943 (2019) “Par likumprojekta
nosūtīšanu”, Latvijas Pašvaldību Savienības 2019. gada 25. novembra vēstuli “Par
likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Nr. 462/LP13)”
un izvērtējot likumprojekta pielikumā noteiktās Līvānu novada pašvaldības
administratīvās teritorijas atbilstību likumprojekta 6. pantā noteiktajiem novadu
izveides kritērijiem, un ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 25. jūlija sēdes
lēmumu Nr. 10 – 21 “Par Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu iedzīvotāju
iesniegumu par teritoriju daļēju iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā”,
kā arī iepazīstoties ar Krustpils novada Vīpes pagasta iedzīvotāju 2019. gada 9.
decembra iesniegumu (166 paraksti), 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. Izteikt viedokli, ka likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” un tā pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un
teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” ietvertā
informācija par Līvānu novada administratīvo teritoriju un tajā ietilpstošās teritoriālā
iedalījuma vienības atbilst pašreizējam Līvānu novada administratīvi teritoriālajam
iedalījumam un tas ir saglabājams.
2. Vienlaikus pašvaldība izsaka viedokli, ka ir izskatāms un atbalstāms
Vārkavas novada Rožkalnu pagasta un Upmalas pagasta iedzīvotāju izteiktais
viedoklis par šo teritoriju pievienošanu Līvānu novada administratīvajai teritorijai.
3. Atbalstīt Krustpils novada Vīpes pagasta iedzīvotāju iniciatīvu par Krustpils
novada Vīpes pagasta teritorijas iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā
plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
4. Informēt par pieņemto lēmumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, Ministru kabinetu, Latvijas Pašvaldību savienību, Vārkavas novada un
Krustpils novada pašvaldības, kā arī Vārkavas novada un Krustpils novada
iedzīvotājus.
5. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
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7. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Rožugrīva” ar kopējo kadastra numuru 7666010-0054, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces M. B., dzīvo
(adrese), 2019.gada 2.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Rožugrīva”,
kas sastāv no trīs zemes vienībām 10,28 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes
vienību 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0056, piešķirt tai jaunu
nosaukumu ,,Piekūns” un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu
un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rožugrīva”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-010-0054, zemes vienību 6,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0056, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666010-0056 piešķirt jaunu nosaukumu „Piekūns” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Incītes” ar kopējo kadastra numuru 7686-0070820, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka N. V., dzīvo (adrese),
2019.gada 12.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Incītes”, kas sastāv no
trīs zemes vienībām 18,4 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 8,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0380, piešķirt tai jaunu nosaukumu ,,Incītes
mežs” un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un saskaņā ar Līvānu novada domes
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2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Incītes”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7686-007-0820, zemes vienību 8,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0380, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686007-0380 piešķirt jaunu nosaukumu „Incītes mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
8. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. Č., dzīvo (adrese), 2019. gada 6.decembra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7686-003-0188 un
7686-003-0093, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS), un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu
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. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0188 un 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 768616

003-0093, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Fatinija” (sk.
pielikumā izkopējumus no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. L., dzīvo: (adrese), 2019. gada 29.novembra iesniegumu par 2013.
gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/21 darbības
termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par neapbūvētu zemes vienību
2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 006 0173, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, līdz 2019. gada 31. decembrim) un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, un 53.
punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt
lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem 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. Pagarināt ar J. L., dzīvo: (adrese), 2013.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/21 par rezerves zemes fondā esošo
zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 006 0173, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2024.gada
31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu sākot ar 2020. gada 1. janvāri atbilstoši
neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
2. Izskatot SIA „Rudzāts”, reģistrācijas Nr. 41503045501, juridiskā adrese:
Varoņu iela 1A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, valdes locekļa
Ramisa Aļijeva 2019.gada 5.decembra iesniegumu par 2013.gada 20.novembra Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/5-44.3/13/30 darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0198, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā) un ņemot
vērā, ka līguma darbības termiņš beidzas 2019.gada 31.decembrī, un saskaņā ar
Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
53. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus
zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem 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 un deputātam R. Aļijevam balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar SIA „Rudzāts”, reģistrācijas Nr. 41503045501, juridiskā
adrese: Varoņu iela 1A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, 2013.
gada 20. novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/544.3/13/30 par zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0198,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem
(līdz 2024.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu sākot ar 2020. gada 1. janvāri saskaņā ar
neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
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.
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10. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu
Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot informāciju par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7652 002
0217 platībā 1,3729 ha, 7652 003 0283 platībā 0,5932 ha un 7652 004 0191 platībā
0,9027 ha Līvānu novada Jersikas pagastā, kuras ar Līvānu novada domes 2019. gada
25. septembra lēmumiem nodotas nomā, konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2014.
gada 25. septembra lēmumu Nr. 15-25 “Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu” tās iekļautas zemes rezerves
fondā.
Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikts, ka valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi
izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru
kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Līvānu novadā ir pabeigta 2016. gada 28. janvārī saskaņā ar
Ministru kabineta 2015. gada 9. septembra rīkojumu Nr. 521 “Par zemes reformas
pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā” un Ministru kabineta 2016. gada 28.
janvāra rīkojumu Nr. 81 “Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada lauku
apvidū”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumiem Nr. 190
“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piekritību” izvērtētais saraksts
par Līvānu novada administratīvās teritorijas zemes vienībām publicēts VZD tīmekļa
vietnē. Izvērtētajā sarakstā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7652 002 0217,
7652 003 0283 un 7652 004 0191 Līvānu novada Jersikas pagastā nav atzīmētas kā
valstij piekritīgā zeme. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā
noteikto, rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā
termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes
fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas
sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai
vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.
panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, 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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1. Atzīt, ka rezerves fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 7652 002 0217 platībā 1,3729 ha, 7652 003 0283 platībā 0,5932 ha un
7652 004 0191 0,9027 platībā ha Līvānu novada Jersikas pagastā ir piekrītošas Līvānu
novada pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Bērziņi”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Bērziņi” ar kopējo kadastra Nr.7668-009-0023,
kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagasta Slīčaukā, īpašnieka E. P., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas R. A., dzīvo (adrese), 2019.gada 26.novembra iesniegumu par
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Bērziņi” ar kopējo kadastra Nr. 7668-009-0023,
kas sastāv no zemes vienības 62,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0090023, sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 2,0 ha platībā,
piešķirt atdalāmajiem zemes nogabalam jaunu nosaukumu ,,Bērzkalns”, mainīt
noteikto adresi: ,,Bērziņi”, Slīčauka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, uz adresi:
,,Bērzkalns”, Slīčauka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, un noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0023 palikušajam zemes
nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Bērziņi” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 2.daļas 2.3. nodaļu un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības
projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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 un deputātam R. Aļijevam
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Bērziņi”, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 62,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-009-0023, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 2,0
ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā jaunu nosaukumu
„Bērzkalns”.
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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:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000,
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,
7.4. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
12. Par adreses maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,HANSA CHARCOAL, juridiskā adrese: Jaunā gatve 53, Ogre,
Ogres novads, valdes priekšsēdētāja Jura Birnina 2019. gada 11.decembra iesniegumu
par esošās adreses: ,,Karbons”, Gaigalava, Rožupes pagasts, Līvānu novads, maiņu uz
adresi: ,,Līpsaleņa”, Gaigalava, Rožupes pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0053, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
un esošās adreses: ,,Karbons”, Druvas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, maiņu uz
adresi: ,,Līpsaleņa”, Druvas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0035, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma “ Par
pašvaldībām “ 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.

21

Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un
deputātei G. Krauklei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100053, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Karbons”, Gaigalava, Rožupes pagasts, Līvānu
novads (klasifikatora kods 106023424), uz adresi: ,,Līpsaleņa”, Gaigalava, Rožupes
pagasts, Līvānu novads.
2. Mainīt zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0060035, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Karbons”, Druvas, Rožupes pagasts, Līvānu novads
(klasifikatora kods 106023297), uz adresi: ,,Līpsaleņa”, Druvas, Rožupes pagasts,
Līvānu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 2 lpp.
Deputāte Ginta Kraukle 12. jautājuma izskatīšanas un balsošanas laikā izgājusi
no domes sēžu zāles.
13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un atzīšanu par pašvaldībai
piekrītošo zemi.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2019. gada 11.decembra iesniegumu par
atteikšanos no zemes mantojuma un lietošanas tiesībām zemes gabalam 0,17 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0475 Līvānu novada Rožupes pagastā un
pamatojoties uz zemes lietotāja labprātīgu atteikšanos lietot piešķirto zemi, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka zemes starpgabals ir
publiskai personai piederošs zemesgabals, kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un
deputātei G. Krauklei balsošanā nepiedaloties
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NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. M. uz zemes gabalu 0,17 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0475 Līvānu novada Rožupes pagastā (skatīt
izkopējumu no kadastra kartes) ar 2020. gada 1. janvāri.
2. Atzīt, ka neapbūvētais zemes gabals 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-009-0475 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ceļam, ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3. Noteikt zemes starpgabalam 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0475 Rožupes pagastā, Līvānu novadā zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
Deputāte Ginta Kraukle 13. jautājuma izskatīšanas un balsošanas laikā izgājusi
no domes sēžu zāles.
14. Par 2019. gada 6. augusta Līvānu novada domes lēmuma Nr. 11-1 “Par
aizņēmumu no Valsts kases” atcelšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Sakarā ar to, ka 2019. gadā pašvaldībai nav iespēju saņemt aizņēmumu
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Viedo pilsētvides
tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” īstenošanai, 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. Atcelt Līvānu novada domes 2019.gada 6.augusta lēmumu Nr. 11-1 “Par
aizņēmumu no Valsts kases”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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15. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025.gadam III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas “Investīciju plāns
2019-2021” aktualizāciju.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam aktualizētās III daļas „Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas „Investīciju
plāns 2019-2021” projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kurā noteikts, ka „Rīcības plānu un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes
lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12. panta 1. punktu un 2. punktu un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10. pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 7. janvāra
Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī
un 2019. gada janvāra Nozaru politiku vadlīnijām pašvaldībām, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. 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 pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam aktualizēto III daļu „Rīcību plāns 2019-2025” (skat. pielikumā).
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”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam aktualizēto IV daļu „Investīciju plāns 2019-2021” (skat.
pielikumā).
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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3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam aktualizēto IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pielikumu
Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 2019-2025” (skat. pielikumā).
4. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis” un
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
6. Aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu publicēt teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
7. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) Aktualizētā III daļa „Rīcību plāns 2019-2025” uz 45 lpp.,
2) Aktualizētā IV daļa „Investīciju plāns 2019-2021” uz 38 lpp.,
3) Aktualizēts IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pielikums Nr.1. „ITI projektu
idejas periodam 2019-2025” uz 22 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt viedokli par savu atšķirīgo
balsojumu: “Uzskatu, ka 190 000 ieplānot ceļa zīmēm ir nesamērīgu liela summa”.
Deputāte Inese Jaunušāne atstāj domes sēdi.
16. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Izskatot Rožupes pagasta pārvaldes 2019.gada 2.decembra vēstuli par
līdzekļu piešķiršanu 7872,87 EUR apmērā Rožupes pagasta Rožupē-1 dzeramā ūdens
atdzelžošanas iekārtas kapitālajam remontam sakarā ar to, ka iekārta ir avārijas
stāvoklī, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam V.
Labinskim balošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 7872,87 EUR apmērā Rožupes pagasta komunālajai
saimniecībai dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas kapitālajam remontam no Līvānu
novada pašvaldības 2019. gada papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks
un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes Uzskaites daļas ierosinājumu par 2019. gada
decembri aprēķināto atlīdzību izmaksāt līdz 2019. gada 28. decembrim, sakarā ar
pāreju uz grāmatvedības programmas “Horizon” jaunu datu bāzi no 2020. gada 1.
janvāra, kas paredz būtiskas izmaiņas gan grāmatvedības uzskaitē, gan budžeta
sagatavošanā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un
deputātam V. Labinskim balošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 330549 EUR kopsummā atlīdzības izmaksai
Līvānu novada pašvaldības iestāžu (struktūrvienību) darbiniekiem par 2019.gada
decembri 2019.gadā, tai skaitā:
2.1.1. Līvānu novada domes pārvaldei un administrācijai 35172 EUR;
2.1.2. Sabiedriskajai kārtībai 922 EUR;
2.1.3. Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļai 1125 EUR;
2.1.4.Līvānu novada domes attīstības un plānošanas daļai 6995 EUR;
2.1.5. Kapličai 1731 EUR;
2.1.6. Jersikas pagasta pārvaldei 2937 EUR;
2.1.7. Jersikas pagasta komunālās saimniecības daļai 3858 EUR;
2.1.8. Turku pagasta pārvaldei 1972 EUR;
2.1.9. Turku pagasta komunālās saimniecības daļai 2257 EUR;
2.1.10. Sutru pagasta pārvaldei 2756 EUR;
2.1.11 Sutru pagasta komunālās saimniecības daļai 3244 EUR;
2.1.12. Rožupes pagasta pārvaldei 3064 EUR;
2.1.13. Rožupes pagasta komunālās saimniecības daļai 2257 EUR;
2.1.14. Rudzātu pagasta pārvaldei 3067 EUR;
2.1.15. Rudzātu pagasta komunālās saimniecības daļai 3874 EUR;
2.1.16. Rudzātu pagasta sociālā atbalsta centram 801 EUR;
2.1.17. Rudzātu pagasta veselības punktam 534 EUR;
2.1.18. Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centram 2224 EUR;
2.1.19. Līvānu novada Būvvaldei 3355 EUR;
2.1.20. Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram “Kvartāls” 4568
EUR;
2.1.21. Līvānu novada Kultūras centram 14875 EUR;
2.1.22. Rudzātu saieta namam 1423 EUR;
2.1.23. Rožupes kultūras namam 3092 EUR;
2.1.24. Jersikas tautas namam 2842 EUR;
2.1.25. Sutru kultūras namam 827 EUR;
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2.1.26. Turku saieta namam 2837 EUR;
2.1.27. Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai 4405 EUR;
2.1.28. Rožupes bibliotēkai 1186 EUR;
2.1.29. Turku pagasta bibliotēkai 683 EUR;
2.1.30. Jaunsilavu bibliotēkai 845 EUR;
2.1.31. Rīta bibliotēkai 746 EUR;
2.1.32. Jersikas bibliotēkai 683 EUR;
2.1.33. Rudzātu bibliotēkai 1148 EUR;
2.1.34. Sutru bibliotēkai 704 EUR;
2.1.35. Latgales mākslas un amatniecības centram 9900 EUR;
2.1.36. Līvānu novada Izglītības pārvaldei 5068 EUR;
2.1.37. Līvānu novada Bāriņtiesai 7174 EUR;
2.1.38. Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centram “Rožlejas” 15114 EUR:
2.1.39. Līvānu novada Sociālajam dienestam 12497 EUR;
2.1.40. Līvānu 1.vidusskolai 22300 EUR;
2.1.41. Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinam 5900 EUR;
2.1.42. Līvānu 2.vidusskolai 15495 EUR;
2.1.43. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolai 2477 EUR;
2.1.44. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolai 2713 EUR;
2.1.45. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” 46017 EUR;
2.1.46. J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolai 10766 EUR;
2.1.47. Rožupes pamatskolai 12876 EUR;
2.1.48. Jersikas pamatskolai 10417 EUR;
2.1.49. Jaunsilavas pamatskolai 17202 EUR;
2.1.50. Rudzātu vidusskolai 11624 EUR.
2.2. Noteikt, ka līdzekļi atlīdzībai 330549 EUR kopsummā tiek piešķirti:
2.2.1. No papildus nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā
gada ieņēmumiem 38368 EUR;
2.2.2. No papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādu maksājumiem 12160 EUR;
2.2.3. No papildus nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, inženierbūvēm
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumiem 12919 EUR;
2.2.4. No papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām,
inženierbūvēm iepriekšējo gadu parādu maksājumiem 3148EUR;
2.2.5. No papildus nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumiem 6104 EUR;
2.2.6. No papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokļiem iepriekšējo gadu parādu maksājumiem 2182 EUR;
2.2.7. No papildus ieņēmumiem no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 8627
EUR;
2.2.8. No papildus ieņēmumiem no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem
transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 26123 EUR;
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2.2.9. No plānotajiem papildus ieņēmumiem no Valsts kases sadales konta
pārskata gadā ieskaitītā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 30667 EUR;
2.2.10. No sadaļā “Valsts kases pakalpojumi” plānotās līdzekļu ekonomijas
4556 EUR;
2.2.11. No sadaļā “Līvānu pussalas attīstība” 2019.gadā neizlietotajiem
līdzekļiem 77129 EUR;
2.2.12. No sadaļā “Ubaglīča projektēšana, būvuzraudzība, būvniecība”
2019.gadā neizlietotajiem līdzekļiem 100000 EUR;
2.2.13. No Līvānu novada Centrālās bibliotēkas 2019.gadā neizlietotajiem
līdzekļiem izdevumu kodā 5100 “Nemateriālie ieguldījumi” 8566 EUR,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Biedrības “Latvija Invalīdu sēdvolejbola asociācija, reģ. Nr.
40008097814, 2019.gada 11.decembra vēstuli par finansiālu atbalstu 299,30 EUR
apmērā transporta pakalpojuma apmaksai Kazahstānas divu sēdvolejbola komandu
aizvešanai uz Rīgas lidostu 2019. gada 16. decembrī sakarā ar šo komandu dalību
Līvānos notikušajā 2019.gada finālā Baltijas līgai un “Draudzības kauss -2019”
sēdvolejbolā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un
deputātam V. Labinskim balošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 299,30 EUR apmērā transporta pakalpojuma apmaksai
Kazahstānas divu sēdvolejbola komandu aizvešanai uz Rīgas lidostu 2019.gada
16.decembrī no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada papildus ieņēmumiem no
dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Deputāts Valdis Labinskis izgājis no domes sēžu zāles un balsošanā nepiedalās.
17. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. S., personas kods (personas kods), dzīvojoša (adrese) pilnvarotās
personas O. S., personas kods (personas kods), dzīvojošas (adrese), kas rīkojas uz
Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Sandras Naumovas 2006. gada 14.
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septembrī izdotās pilnvaras Nr. 7091 pamata, 2019. gada 21. oktobra iesniegumu par
atļauju dzīvokļa Lāčplēša ielā 57a-27, Līvānos privatizācijas atlikušās maksas daļu
veikt pa daļām, tika konstatēts, ka pamatojoties uz Līvānu novada domes dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas 2006. gada 20. septembrī pieņemto lēmumu Nr. 14-1175 „Par dzīvokļa nodošanu īpašumā” 2007. gada 2. janvārī ar J. S. tika noslēgts
pirkuma līgums par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-12, Līvānos privatizāciju un līgums par
privatizācijas objekta ieķīlāšanu, saskaņā ar kuru J. S. maksājumus par privatizācijas
objektu jāveic pa daļām līdz 2011. gada 30. decembrim. Kopējā maksa 111,47 (viens
simts vienpadsmit un 47 simtdaļas) privatizācijas sertifikāti.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007. gada 9. janvāra
apstiprinājumu J. S. ir pārskaitījis par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-12, Līvānos
privatizāciju 39,41 (trīsdesmit deviņus un 41 simtdaļu) privatizācijas sertifikātus.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 30. decembra lēmumu Nr. 21-4 “Par
dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-12, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu”
atlikusī maksa 78,03 privatizācijas sertifikāti vai 3108,72 EUR bija jāveic līdz 2016.
gada 30. decembrim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma privatizēšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, 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 J. S., personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), atlikušo pirkuma
maksas daļu par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-12, Līvānos privatizāciju 78,03
privatizācijas sertifikātus vai 3108,72 EUR samaksu veikt pa daļām, no 2020. gada 1.
janvāra līdz 2025. gada 27. februārim maksājumus veicot vienu reizi mēnesī ne mazāk
kā 50 EUR apmērā.
2. Pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram līdz 2020. gada 10.
janvārim noslēgt ar J. S. papildus vienošanos pie 2007. gada 2. janvāra Pirkuma
līguma un noteikt, ka maksājumi veicami saskaņā ar maksājumu grafiku, ieskaitot tos
Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X,
norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās noslēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: maksājumu grafiks uz 2 lpp.
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18. Par dzīvokļa Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. G., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 2. decembra
iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu un 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 atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada 28. februāra
lēmumam Nr. 2-17 “Par dzīvokļa Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2019. gada 16. oktobra nekustamā īpašuma
vērtējumu, reģ. Nr. V/19-3561, saskaņā ar kuru dzīvokļa īpašums Nr. 44 dzīvojamā
mājā Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 4200 EUR (četri tūkstoši divi
simti 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. 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. Atsavināt K. G., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), piemērojot atsavināšanas
veidu – pārdošanu par brīvu cenu, uz nomaksu dzīvokli Nr. 44 (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 76119001137) dzīvojamā mājā Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā ar kopējo platību 34 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 340/22930 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1718 001 un 340/22930 domājamās
daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1718 par noteikto maksu
4200 EUR (četri tūkstoši divi simti eiro), nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu.
2. K. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi), to ieskaitot Līvānu novada domes,
reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 3200 EUR apmērā un likumiskos procentus,
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, veikt pa daļām piecu gadu laikā, maksājumus
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veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar K. G. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste,
atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja 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.
19. Par dzīvokļa Nr.9, Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot S. B., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 29. novembra
iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu un 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 atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada 28. marta
lēmumam Nr. 4-21 “Par dzīvokļa Nr. 9 Zaļajā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2019. gada 17. septembra nekustamā
īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/19-3160, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 9 dzīvojamā
mājā Zaļajā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 4500 EUR (četri tūkstoši pieci
simti 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. 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. Atsavināt S. B., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), piemērojot atsavināšanas
veidu – pārdošana par brīvu cenu, uz nomaksu dzīvokli Nr. 2 (kadastra Nr.
76119001141) dzīvojamā mājā Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
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52,3 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0305 001 kopīpašuma
5387/305409 domājamās daļas un 5387/305409 domājamās daļas no zemesgabala ar
kadastra Nr. 7611 003 0305 par noteikto maksu 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti
eiro), nosakot 4 (četru) gadu nomaksas termiņu.
2. S. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
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 4000 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 4 (četru) gadu laikā,
maksājumus veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Sigitu Brišku noslēdzams pēc lēmuma 2.
punktā noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste,
atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja 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.
20. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1 PTS-2E,
reģistrācijas numurs P5280LK, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. P., dzīvo (adrese), pieteikumu iegādāties pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS-2E, reģistrācijas numurs P5280LK, 1978.
izlaiduma gads, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 31. oktobra
lēmumu Nr. 14-24 „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” un Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.
panta pirmās daļas 19. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, 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. Pārdot traktora piekabi 1PTS-2E, reģistrācijas numurs P5280LK,
1978.izlaiduma gads, par brīvu cenu 330,58 EUR ( trīs simti trīsdesmit euro,58 centi),
+ PVN 69,42 EUR( sešdesmit deviņi euro, 42 centi ), A. P., dzīvo (adrese).
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējs, A. P., mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, noslēdz kustamās mantas pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
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Šmukste, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
21. Par nekustamā īpašuma “Laiks”, Turku pagastā, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot V. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0763, kas atrodas Dubnas
viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. 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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Laiks”, Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7686 007 0763, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0763, platībā 0,0672 ha.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601).
22. Par projektu „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma
attīstībai un popularizēšanai”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek V. Labinskim, G. Krauklei
Izskatot Latgales reģiona tūrisma asociācijas “EZERZEME”, reģ. Nr.
40008077324, adrese „Untumi", Spundžāni, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads,
LV-4633, 2019.gada 29.oktobra vēstuli par projekta “Mārketinga kampaņa Latgales
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reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanu un līdzfinansējuma
nepieciešamību, kura mērķis ir veicināt tūrisma nozares izaugsmi, īstenojot līdz šīm
apjomīgāko un inovatīvāko tūrisma mārketinga kampaņu, padarot Latgali par
iecienītu tūrisma galamērķi, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes
„Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” rīcības virziena 2.1. “Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša EKONOMISKĀ VIDE” rīcības
2.1.2. “Nodrošināt Līvānu novada industriālā un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu ekonomiskās vides attīstīšanai”, pasākumam 2.1.2.4.
“Līvānu novada tēla veidošana un popularizēšana” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, 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. Piedalīties Latgales reģiona tūrisma asociācijas “EZERZEME” projektā
“Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”, kas
izstrādāts saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 16.
pasākumu „Sadarbība”, 16.3 apakšpasākumu “Atbalsts lauku attīstības veicināšanai”,
kā Sadarbības partneris.
2. Nodrošināt priekšfinansējumu 80% apmērā 7979,85 EUR projekta
īstenošanai no Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem:
2.1. 2020.gadā – 4360,00 EUR;
2.2. 2021.gadā – 2023,88 EUR.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu 20% apmērā 1595,97 EUR projekta īstenošanai
no Līvānu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem:
3.1. 2020.gadā – 1090,00 EUR;
3.2. 2021.gadā – 505,97 EUR.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska un Līvānu novada domes Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:
1) Latgales reģiona tūrisma asociācijas “EZERZEME” projekta “Mārketinga
kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” koncepcija
uz 2 lpp.,
2) projekta aktivitāšu izmaksas uz 3 lpp.
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23. 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 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”, 2013.gada
30.maija noteikumiem Nr.4 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
finansēšanas kārtība Līvānu novadā” un pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 7.pielikumu, 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. 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 2020.gada 1.janvāra līdz
2020.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.
Pielikumā: valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums uz 1 lpp.
24. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Izskatot Rožupes pamatskolas 2019.gada 3.decembra vēstuli Nr.1-12/37 par
izmaiņām amata vienību sarakstā, lai nodrošinātu izglītības procesa nepārtrauktību
Rožupes pamatskolas pirmsskolas izglītības diennakts grupā “Kastanīši”, sakarā ar
pirmsskolas skolotājas ilgstošu prombūtni un plānotajām izmaiņām pirmsskolas
izglītības skolotājas un aukles darba grafikā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada
31.augustam, lūdzot piešķirt papildus 0,4 likmes amata vienībai “auklis”, profesijas
kods 5311 01, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
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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1. Piešķirt papildus 0,4 likmes amata vienībai “auklis”, profesijas kods 5311
01, no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam, nosakot mēneša darba algu
430,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktore
Sanita Dubovska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
25. Par mērķa ziedojuma stipendijām atlikuma pārskaitīšanu nodibinājumam
“Viduslatgales pārnovadu fonds”.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar to, ka Līvānu novada domes budžeta sadaļā “Līvānu novada
pašvaldības dāvinājumi un ziedojumi” konstatēts līdzekļu atlikums mērķa
ziedojumiem stipendijai “Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās” 3627,08
EUR apmērā un līdzekļu atlikums mērķa ziedojumiem stipendijai “Par radošo darbu
Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem” 722,08 EUR apmērā, kā arī
ņemot vērā, ka Līvānu novada dome drīkst izmantot ziedojumus tikai noteiktajam
izlietojuma mērķim, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2018. gada 31. maija
lēmumu Nr. 8 – 30 un starp Līvānu novada domi un nodibinājumu “Viduslatgales
pārnovadu fonds” 2018. gada 18. jūnijā noslēgto sadarbības līgumu Nr. LNP/213.1.2/18/415 “Par ziedoto līdzekļu stipendijām administrēšanu”, un saskaņā ar
Ministru kabineta 2013.gada 13.augustā noteikumu Nr. 535 “Noteikumi par publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu” 3. punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un likumu par “Par budžetu un finanšu vadību”,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, 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. Pārskaitīt nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ. Nr:
40008210954, juridiskā adrese Tirgus laukums 1, Preiļi, LV – 5301, mērķa ziedojuma
stipendijai “Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās” līdzekļu atlikumu 3627,08
EUR apmērā un mērķa ziedojuma stipendijai “Par radošo darbu Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem” līdzekļu atlikumu 722,08 EUR apmērā,
stipendiju izmaksai saskaņā 2018. gada 18. jūnijā noslēgto sadarbības līgumu Nr.
LNP/2-13.1.2/18/415 “Par ziedoto līdzekļu stipendijām administrēšanu”.
2. Noslēgt papildus vienošanos ar nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu
fonds”, reģ. Nr: 40008210954, juridiskā adrese Tirgus laukums 1, Preiļi, LV – 5301,
par līdzekļu izmantošanu šajā lēmumā paredzētajiem mērķiem.
3. Noteikt, ka nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ. Nr:
40008210954, līdz 2020. gada 30. decembrim jāsniedz Līvānu novada domei atskaite
par minēto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par papildus vienošanās noslēgšanu ir Līvānu novada
pašvaldības Juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma izpildi - Uzskaites daļas vadītāja – galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
26. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnijā noteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. apakšpunktu,
kas nosaka, ka iznomājot neapbūvētu zemesgabalu šo noteikumu 29.8. apakšpunktā
noteiktam mērķim, t.i. līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo
noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents,
iznomā nosakot nomas maksu saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu nomas
pakalpojumu maksas cenrādi, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteiktajai
tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto,
t.i. 28 EUR gadā). Nomas pakalpojumu maksas cenrādi un nomas maksu pārskata
atbilstoši nepieciešamībai un tirgus situācijai, un maina ne retāk kā Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā (ne
retāk kā reizi sešos gados) un atbilstoši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Ivara
Šapkina 2019. gada 30. aprīļa izstrādātajam nomas pakalpojumu maksas cenrādim
(lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējā tirgus nomas maksa par 1 ha/ gadā)
Nr.74-19, kas izstrādāta balstoties uz nekustamo īpašumu tirgus analīzi un rīcībā
esošajiem datiem
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 3. punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 30.4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, 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 1 (viena) hektāra lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrādi Līvānu novada lauku teritorijā (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis
stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
3. Noteikt, ka nomas pakalpojumu maksas cenrādi pārskata reizi trijos gados.
4. Noteikt, ka nomas pakalpojumu maksas cenrādī noteiktā nomas maksa par 1
(vienu) hektāru gadā Līvānu novada pašvaldībā atbilstoši pa administratīvi
37

teritoriālajām vienībām – pagastiem ir sākuma cena pašvaldībai piederošās,
piekrītošās vai valdījumā esošas zemes nomas tiesību izsoles gadījumā.
5. Noteikt, ka cenrādī norādītā zemesgabala nomas maksa piemērojama arī
pagarinot zemesgabala nomas līgumu termiņu līgumiem, kas noslēgti pirms šī
lēmuma pieņemšanas.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: cenrādis uz 1 lpp.
27. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Vilcāne
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta lēmumu Nr. 1211 „Par zemes gabalu nodošanu nomai” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652
004 0191 0,9027 ha platībā Līvānu novada Jersikas pagastā tika nodota nomā.
Informācija par iznomājamo zemes vienību tika ievietota Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā. Noteiktajā laika termiņā tika saņemti divu fizisku personu iesniegumi
par zemes iznomāšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu un 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma trešā panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
32. punktu un 40. punktu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, 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. Rīkot mutisku izsoli starp Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0191 0,9027 ha platībā Līvānu novada
Jersikas pagastā (turpmāk – Nomas Objekts) nomas tiesību pretendentiem.
2. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesību izsoles sākumcenu 36,11 EUR
gadā un PVN.
3. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesības izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai veikt Nomas Objekta nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam
pievienotajiem izsoles noteikumiem.
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: nomas tiesību izsoles noteikumi uz 3 lpp.
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28. Par izmaiņām komisijas sastāvā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim
Izskatot Līvānu novada domes administratīvās komisijas locekles Marikas
Kirillovas 2019. gada 12. decembra iesniegumu par atbrīvošanu no administratīvās
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 61. pantu un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.4 punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
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 28. decembri atbrīvot Mariku Kirillovu no administratīvās
komisijas locekļa pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva, saskaņā ar viņas
iesniegumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir administratīvās komisijas
sekretāre Antra Vilcāne.
29. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un
nomas zemes platību precizēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Veiguram, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Sakarā ar “Zaļā tirdziņa” izveidi uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7611 004 0343 Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā, un lai
veiktu labiekārtošanu un izbūvētu inženierbūvi – piebraucamo ceļu minētajam
pašvaldības īpašuma objektam, 2019.gada 3.decembrī noslēgts līgums Nr. LNP/213.17/19/206 ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Līvānu NRK”, Reģ. Nr.
41503055247, juridiskā adrese Līču iela 31, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par
apbūves tiesību nodibināšanu zemes vienību daļai kopplatībā 450 m2, kas atrodas
Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā, tai skaitā no zemes vienībām:
1.1. 180 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0308,
1.2. 225 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0334,
1.3. 45 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0335.
Lai reģistrētu apbūves tiesības zemesgrāmatā pēc uzmērītajiem zemes vienības
daļu plāniem nepieciešams noteikt minētajām īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos,
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Līvānu novadā, zemes vienībām dalīto zemes lietošanas mēreķi, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta pirmās daļas 2.punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu,
16.1.punktu un 17.5.punktu, Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, 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 vienības daļas plānu apbūves tiesības ierakstīšanai
zemesgrāmatā no īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0308 pēc uzmērīšanas dabā precizēto platību – 166
m2 platībā.
2. Apstiprināt zemes vienības daļas plānu apbūves tiesības ierakstīšanai
zemesgrāmatā no īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0335 pēc uzmērīšanas dabā precizēto platību – 216
m2 platībā.
3. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0308 dalīto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesības reģistrēšanai:
3.1. Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 166 m2 platībā,
3.2. Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 395 m2 platībā.
4. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0308, plānotai zemes vienības daļai
166 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Komercdarbības objektu apbūve
(kods 0801), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem
166 m2 platībā.
5. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0335 dalīto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesības reģistrēšanai:
5.1. Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 216 m2 platībā,
5.2. Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 39 m2 platībā,
5.3. Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa nodalījuma
joslā (kods 1101) 96 m2 platībā,
5.4. Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201) 25 m2 platībā.
6. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0335, plānotai zemes vienības daļai
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216 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Komercdarbības objektu apbūve
(kods 0801), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem
216 m2 platībā.
7. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0334 dalīto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesības reģistrēšanai:
7.1. Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 45 m2 platībā,
7.2. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) 1008 m2 platībā.
8. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0334, plānotai zemes vienības daļai
45 m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Komercdarbības objektu apbūve
(kods 0801), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem
45 m2 platībā.
9. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes vienību daļu plāni apbūves tiesības ierakstīšanai
zemesgrāmatā uz 3 lpp.

Sēde beidzas plkst.1145
Protokols parakstīts 2020. gada 2. janvārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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