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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradusies deputāte Ināra KALVĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
3) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
4) Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
5) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja

6) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
7) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
8) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājs
9) Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
10) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
11) Evija Pastare, MJIC “Kvartāls” vadītājas p.i.
12) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
13) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
14) Inese Stahovska, LUAC vadītāja
15) Rūdolfs Kivlenieks, Līvānu 1. vidusskolas 10.b klases skolēns
16) Skaidris Skutelis, Līvānu 1. Vidusskolas 11.b klases skolēns
17) Marika Rudzīte-Griķe, Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas
2018.-2022. gadam izstrādes vadītāja
18) Ainārs Skromāns, būvinženieris
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.
3. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo G. Kraukle.
4. Par Līvānu novada pasākumu “Izstāde “Māras istaba””. Ziņo G. Kraukle.
5. Par Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju
2018.-2022. gadam. Ziņo G. Kraukle.
6. Par Līvānu novada Jauniešu domes izveidošanu. Ziņo G. Kraukle.
7. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Babinova” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības projekta ,,Vidzemes iela 32” apstiprināšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par dalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
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19. Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā
redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
22. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo
A. Vaivods.
23. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par uzturēšanās maksas noteikšanu Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā
„Rožlejas”. Ziņo A. Vaivods.
25. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par
2017.gadu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2018.gadam. Ziņo
A. Vaivods.
28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2018. 2020.gadam. Ziņo A. Vaivods.
29. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Peiseniece, R. Klibiķe
Informāciju sniedz S. Skutelis, R. Kivlenieks
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina deputātus ar aktualitātēm,
vairāk uzmanības pievēršot jautājumiem par veselību, izglītību un pasažieru
pārvadājumiem.
25. janvārī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
25. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar uzņēmuma
“VANPRO” pārstāvjiem, lai pārrunātu Rudzātu pagasta pārvaldes ēkas siltināšanas
darbu secību. Piedalījās arī Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras
daļas, kā arī Plānošanas un attīstības daļas speciālisti.
26. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle piedalījās Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, kura notika
Ludzā. Vēlāk tika apmeklēts Zilupes novads.
26. janvārī Kultūras komisijas locekļi Rēzeknē piedalījās Kultūras ministrijas
organizētajā seminārā un diskusijā par nozares organizāciju ieguldījumu Latgales
kultūrtelpas stiprināšanā.
27. janvārī domes vadība piedalījās Līvānu novada 18. gadadienas pasākumā, kura
laikā tika sveikti labākie aizvadītā gada pašvaldības darbinieki.
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29. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar AS “NORVIK BANKA”
uzņēmumu konsultanti Ilzi Egli, lai pārrunātu varbūtējās sadarbības iespējas.
30. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods kopā ar pašvaldības speciālistiem
apmeklēja Jersikas kultūras namu, lai pārrunātu jautājumus par kultūras nama telpu
siltumapgādes sistēmu.
31. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Ceļu satiksmes drošības
padomes sēdē Rīgā.
31. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu novada Dzimtsarakstu
nodaļas pārstāvji Zelta kāzu jubilejā sveica Mariju un Āri Kaktiņus.
1. februārī notika Līvānu novada pašvaldības kultūras, muzeja, bibliotēku,
uzņēmējdarbības un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītāju sanāksme.
2. februārī notika domes deputātu un atbildīgo pašvaldības darbinieku tikšanās ar
Latgales Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieka vietnieku Vladislavu
Stankeviču, kuras laikā tika runāts par Latgales SEZ darbību un piedāvātajām
iespējām uzņēmējdarbības attīstībai. Līvānos notika Latgales SEZ Uzraudzības
komisijas sēde, kurā tika pieņemts lēmums piešķirt Latgales SEZ kapitālsabiedrības
statusu SIA “EKO NAMS”. Uzņēmums darbojas Līvānu novadā.
Līdz 5. februārim Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un domes
atbildīgie darbinieki turpināja 2018. gada Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi.
5. februārī notika Līvānu novada domes apvienoto komiteju sēde, kurā tika izskatīts
2018. gada pašvaldības budžets.
6. februārī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts 2018. gada
pašvaldības budžets, kā arī citi steidzamie jautājumi.
7. februārī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināts 2018.
gada pašvaldības budžets.
8. februārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Zemes komisijas sēdē.
8. februārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle 5 gadu jubilejā sveica biedrības
“Līvānu novada pensionāri” un Līvānu novada Kultūras centra senioru vokālo
ansambli “Līvas”.
9. februārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Ungārijas vēstniecības
pārstāvjiem, kuri Līvānos rīkoja prezentāciju par tūrisma un atpūtas iespējām
Ungārijā.
9. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle piedalījās svinīgajā ceremonijā “Līvānu novada Gada balva kultūrā”.
12. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Sabiedrisko attiecību un ārējo
sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece Līvānu novada domē tikās ar Līvānu 1.
vidusskolas 12. a klases skolēniem, kuri politikas un tiesību stundas ietvaros iepazinās
ar pašvaldības darbu.
13. februārī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Vides
uzraudzības un kārtības komisijas sēdē.
13. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un pašvaldības atbildīgie speciālisti
piedalījās sabiedriskajā apspriešanā Līvānu novada Jersikas pagastā, lai izlemtu par
lauku ceļu infrastruktūras attīstību saskaņā ar Latvijas lauku attīstības programmas
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2014. – 2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības
saglabāšanos.
14. februārī Līvānu novada domē notika pirmā Līvānu novada bērnu tiesību
aizsardzības sadarbības grupas sēde.
14. februārī domes vadība un speciālisti tikās ar biedrības “Latvijas savienība
Černobiļa” pārstāvjiem, kuri apmeklēja Līvānu novadu. Biedrības vārdā viesi
pasniedza domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam īpaši izgatavotu piemiņas zīmi
“30 gadi kopš sarkofāga celtniecības”.
15. februārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
16. februārī un 21. februārī notika domes atbildīgo darbinieku un vadības sanāksme
par e-adreses ieviešanu.
16. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas
reģiona organizētā sanāksmē, lai tiktos ar LR izglītības un zinātnes ministru Kārli
Šadurski un Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Aldi Adamoviču,
ar mērķi pārrunāt izglītības reformu ieviešanas procesus. Vēlāk domes priekšsēdētājs
piedalījās Latvijas radio Latgales studijas raidījuma tiešraidē, kura ietvaros notika
diskusija par lauku skolu slēgšanu, mācību pāreju uz latviešu valodu un augstāko
izglītību reģionā. Raidījumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis
Šadurskis, Saeimas deputāts Aldis Adamovičs un Viļakas novada domes deputāts
Andris Slišāns.
16. februārī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, un Sabiedrisko attiecību
un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece, Dzimtsarakstu nodaļas inspektore
Antra Vilcāne un Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa Dimanta kāzu jubilejā
sveica Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotājus.
18. februārī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Turku pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāja Kristīne Kirilova Turku saieta namā sveica Turku
pagasta seniorus un piedalījās Senioru sadziedāšanās svētkos.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro R. Šmukste, A. Usāne
1. Izskatot A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 25. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 25. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/163), par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kura ar tiesas
spriedumu tiks izlikta no dzīvojamās platības, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 1. punkta a)
apakšpunktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti, ja tās tiek
izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
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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, 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 A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēki,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā, ar kārtas Nr. 7.
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 M. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 15. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 15. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/112) un Jersikas
pamatskolas 2018. gada 15. februāra vēstuli Nr. 1-13/8 par M. S. uzņemšanu dzīvokļu
apstākļu uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu un 2018. gada 22. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 23. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/151) par vēlamo
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes
2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā
tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”
3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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 M. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar
Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 7.
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 A. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 25. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 25. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/162) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu un pamatojoties uz
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Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11.
punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra
saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības
palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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 A. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar
Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 8.
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 E. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 24. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 25. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/157) par izslēgšanu
no dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistra kā jauno speciālistu un saskaņā ar likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 4. punktu, kurā
teikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja tā atsakās no palīdzības,
iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu, 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, 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. Izslēgt E. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), no pašvaldības palīdzības
reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes
lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
uzskaites rindā saskaņā ar iesniegumu, ar kārtas Nr. 15.
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.
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5. Izskatot V. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 31. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 31. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/182) par 2017. gada
8. jūnija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 36 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, 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 V. G. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli (adrese),
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 O. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05.februāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 06. februārī Nr. LNP/2-1.9.2//18/211) par 2009.
gada 3. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 79 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, 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 O. L. īres tiesības uz labiekārtotu 2– istabu dzīvokli (adrese), 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 J. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05.februāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 06. februārī Nr. LNP/2-1.9.2//18/212) par 2017.
gada 6. februāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 7 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
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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, 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 J. Š. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), 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 L. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05.februāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 06. februārī Nr. LNP/2-1.9.2//18/215) par 2013.
gada 29. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 48 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, 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:
8.1. Pagarināt L. K. īres tiesības uz labiekārtotu 1– istabu dzīvokli (adrese), 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 A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05.februāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 06. februārī Nr. LNP/2-1.9.2//18/216) par 2017.
gada 8. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 54 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.
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Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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 A. S. īres tiesības uz labiekārtotu 1– istabu dzīvokli (adrese), 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.
3. Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada
7. februāra vēstulē Nr. 1 - 18/1207 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu
par Līvānu novada domes 2018. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1
„Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” un
ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13. punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, 43. panta trešo daļu un 45. panta ceturto daļu,
un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumus, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2018.gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem
Līvānu novadā”:
1.1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: „Par kārtību, kādā
tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”
1.2. apstiprināt saistošos noteikumus „Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā” galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, pagastu pārvalžu vadītāji un izglītības
iestāžu vadītāji.
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Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 8 lpp.
4. Par Līvānu novada pasākumu “IZSTĀDE „MĀRAS ISTABA”” .
Ziņo G. Kraukle
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumu rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada
pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. punktu un 14. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Rīkot 2018. gada 10. martā pasākumu “IZSTĀDE „MĀRAS ISTABA””
festivāla „Latvijas Goda aplis” ietvaros.
2. Apstiprināt pasākuma “IZSTĀDE „MĀRAS ISTABA”” nolikumu (skat.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.

5. Par Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju
2018.-2022. gadam.
Ziņo G. Kraukle
Izstrādāto stratēģiju prezentē Marika Rudzīte-Griķe, Līvānu novada sporta un aktīvās
atpūtas stratēģijas 2018.-2022. gadam izstrādes vadītāja.
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Pastaram, M. Vilcānei, A. Bondarevam, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, A. Veiguram
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2018.2022. gadam projektu, kas izstrādāta ar mērķi veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu
sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību Līvānu novadā saskaņā ar Eiropas mēroga,
nacionāliem, reģionāliem plānošanas dokumentiem, kā arī saskaņā ar Līvānu novada
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ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam un Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmu 2012.-2018. gadam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otro daļu un 21. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6. panta ceturto daļu, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, 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 sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju
2018.-2022. gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: stratēģija uz 73 lpp.
6. Par Līvānu novada Jauniešu domes izveidošanu.
Ziņo G. Kraukle
Informāciju sniedz Līvānu 1. vidusskolas skolēni S. Skutelis un R. Kivlenieks
Vārds tiek dots G. Pastaram, J. Magdaļenokam, V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada Jauniešu domes nolikuma projektu, kas izstrādāts
saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu un sesto daļu, kas nosaka,
ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga izveidot
jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 61. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, 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. Izveidot Līvānu novada Jauniešu domi.
2. Apstiprināt Līvānu novada Jauniešu domes nolikumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas pienākumu izpildītāja Evija Pastare.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
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7. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot S. K., dzīvo (adrese), 2018. gada 2. februāra iesniegumu par zemes
vienības 2,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0209 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 2,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0209,
kas atrodas Ceļa Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2010.gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr.22-23(1) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā” nodota zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību 2,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0209, kas atrodas Ceļa
Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes
vienību izvietot redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot S. U., dzīvo (adrese), 2018. gada 2. februāra iesniegumu par zemes
vienības 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0261 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0261,
kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2012.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr.15-12 ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā” nodota zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
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zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0261, kas atrodas Lipuškos,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot
redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma “Ilzītes” ar kadastra Nr.76860060185, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, īpašnieka Dricānu pagasta zemnieku saimniecības
”Miglas”, reģ. Nr.42401018164, juridiskā adrese: Pūpolu iela 4, Rēzekne, pilnvarotās
personas I. T., dzīvo (adrese), 2017.gada 18.decembra iesniegumu par nekustamā
īpašuma ,,Ilzītes” zemes vienības 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76860060185 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 1,0 ha
platībā, atstāt tam esošo nosaukumu ,,Ilzītes” un noteikto adresi: ,,Ilzītes”, Peisenieki,
Turku pagasts, Līvānu novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, (kods 0601), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76860060185 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties
uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas
3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
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:
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1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma “Ilzītes”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 5,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76860060185, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
1,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot Līvānu novada Būvvaldes
nosacījumus, kas noteikti 2018.gada 12.februāra vēstulē Nr. 1-6.2/18/7.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
1) Līvānu novada Būvvaldes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 76860060185 uz 1 lpp.,
2) zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija ar dalījuma skici
uz 1 lpp.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Zirnīši” ar kopējo kadastra numuru 7668 007
0014, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces E. S., dzīvo (adrese),
2018. gada 5. februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zirnīši”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 8,62 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 3,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0426, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 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” 17.3.1.punktu,
un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
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Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zirnīši”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7668 007 0014, zemes vienību 3,52 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0426, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668
007 0426 piešķirt jaunu nosaukumu „Kalna vārpas” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Babinova” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „AMETRS”, reģ. Nr.42403021417, juridiskā adrese: Krasta iela
6, Balvu stacija, Kubulu pagasts, Balvu novads, iesniegto sertificētas zemes
ierīkotājas Rutas Arnicānes (sertifikāta Nr. BA-21) 2018. gada 9. janvārī izstrādāto
zemes ierīcības projektu ,,Babinova” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682
002 0003 Līvānu novada Sutru pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.
gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada
30.marta lēmumam Nr.4-10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam ,,Rinkini” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu un 19.
pantu, Ministru kabineta 2016. gada 5. augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi" 11.3. punktu un 26. punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20. jūnija noteikumiem noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Babinova" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0003 Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0275 ar
nosaukumu ,,Babinova”– 3,8 ha;
1.2. zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0269 ar
nosaukumu ,,Babinova”– 6,7 ha.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7682 002 0275 ar nosaukumu ,,Babinova” 3,8 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0269 ar nosaukumu ,,Babinova” 6,7 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7682 002 0275 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0269 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes ierīcības projekta ,,Babinova” sadalījuma shēma uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts 6 lpp.

11. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajam zemes
starpgabalam, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-0031731, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā apbūvei paredzētajā teritorijā,
noteiktais zemes lietošanas mērķis - galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
neatbilst tā plānotai izmantošanai - individuālo dzīvojamo māju apbūve, un sakarā ar
datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS), 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
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” 17.7.punktu un 18.punktu, un uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
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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, 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. Noteikt zemes starpgabalam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 1669 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1731, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves
teritorija (kods 0601).
2. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 1669 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-1731, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Jersikas iela
8A, Līvāni, Līvānu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi ir Līvānu novada
būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova, bet atbildīgais par lēmuma 2.punkta 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par zemes ierīcības projekta ,,Vidzemes iela 32” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 919, Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA86) 2018. gada 19. janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Vidzemes iela 32”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0202, kas atrodas Vidzemes ielā 32,
Līvānos, Līvānu novadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024. gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumam
Nr.19-8 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Vidzemes ielā
32, Līvānos” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu ,,Vidzemes iela 32” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611001-0202, kas atrodas Vidzemes ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā, sadalot to divās
zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 7611-0010012 – 1563 m2;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7611-0010010 Vidzemes ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā – 1200 m2.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7611-001-0010 Vidzemes ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā
1200 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr. 2 ar
kadastra apzīmējumu 7611-001-0012 1563 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Atstāt zemes nogabalam Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0010
Vidzemes ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā 1200 m2 platībā un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: Vidzemes iela 32, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316 (klasifikatora kods 101345365).
5. Noteikt apbūvei paredzētam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
7611-001-0012 1563 m2 platībā adresi: Vidzemes iela 32A, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316.
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7611-001-0010 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0012 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes ierīcības projekta grafiskais pielikums uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

Ziņo J. Magdaļenoks
Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka Līvānu novada pašvaldībai piederošajām
zemes vienībām Līvānu novada Jersikas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7652 003
0264 Vītolu ielā 22, Jersikā un ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0265 Vītolu ielā 13,
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Jersikā, noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabali atrodas Upenieku ciema teritorijā, kur
zemes atļautā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
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 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” 17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvētai zemes vienībai 0,396 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0264, kas atrodas Vītolu ielā 22, Jersikā,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un apbūvētai zemes vienībai 0,031 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 003 0265, kas atrodas Vītolu ielā 13, Jersikā, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
14. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Ē. G., dzīvo (adrese), 2018. gada 7. februāra iesniegumu par nomas
izbeigšanu par zemes vienību 15,5323 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0050125, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, kas iznomāta ar 2009. gada
21.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 141, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod
rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. martu izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar Ē. G., dzīvo
(adrese), par zemes vienību 15,5323 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0050125, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2009. gada 21.oktobra noslēgtajā ar Ē. G.
zemes nomas līgumā Nr. 141 un noteikt par nomā palikušo zemes vienību 0,4207 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0561, kas atrodas Rožupes pagastā Līvānu
novadā, nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
15. Par dalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot zemnieku saimniecības „MIGLAS” reģ. Nr.42401018164, adrese
Pūpolu iela 4, Rēzekne, LV – 4601, 2017.gada 18.decembra iesniegumu, par Līvānu
novada pašvaldības dalību z/s „Miglas” plānotajā Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstības pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā” projektā
„Meliorācijas sistēmu pārbūve Līvānu novada Rudzātu pagasta īpašumos „Aizupieši”
un „Pundurīši””, kura
mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un
kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa
ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot
klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas paaugstināšanu, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. rīcības (Dabas vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas,
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā), un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr.714 „Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām, un sakarā ar meliorācijas sistēmu
īpašumos „Aizupieši” un „Pundurīši” atjaunošanas projekta pieteikuma sagatavošanu
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finansējuma piesaistei saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 4.3
pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” un pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.1 pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Piedalīties zemnieku saimniecības „Miglas” projektā „Meliorācijas sistēmu
pārbūve Līvānu novada Rudzātu pagasta īpašumos „Aizupieši” un „Pundurīši”” kā
sadarbības partnerim un atbalstīt projekta iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā
finansējuma piesaistei.
2. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru
parakstīt kopprojekta līgumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības ar kadastra numuru 7668 005 0128, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu
pagastā, iekļaušanu projektā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Sīļi” ar kopējo kadastra numuru 7666-010-0106,
kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces V. K., dzīvo (adrese),
2018.gada 13.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Sīļi”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 12,8 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 12,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0124, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), 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 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” 17.3.1.punktu,
un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Sīļi”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7666-010-0106, zemes vienību 12,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0124, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk.
pielikumā zemes robežu, plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 12,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666011-0124 piešķirt jaunu nosaukumu „Veras mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1 lpp.
17. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar projekta “Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana”
īstenošanu, un ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem būvdarbu izmaksas
sastāda 158750,66 EUR (ieskaitot PVN), būvuzraudzības izmaksas saskaņā ar finanšu
piedāvājumu sastāda 2722,50 EUR (ieskaitot PVN), autoruzraudzība 605,00 EUR
(ieskaitot PVN), un projekta izmaksas kopsummā 162078,16 EUR, un atbilstoši
likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 10. punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība var ņemt aizņēmumu pašvaldību prioritāro investīciju projektu
īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmuma summu 250000 EUR apmērā
republikas pilsētu pašvaldībām un reģionālās nozīmes attīstības centra pašvaldībām,
un pamatojoties uz projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta” 2.1. rīcības virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide” 2.1.2.
rīcības “Transporta infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā” 2.1.2.11. pasākumam
“Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu nr.
196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, 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. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 162078 EUR (viens simts sešdesmit divi
tūkstoši septiņdesmit astoņi euro) apmērā uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi 2018.gada aprīlī pašvaldības prioritārā
investīciju projekta “Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana” īstenošanai ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā,
garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot mednieku kolektīva “Ašinieki”, reģ. Nr. 40008040105, Uzvaras ielā
4, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, valdes priekšsēdētāja Staņislava Korsaka
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7682 003 0309, kas atrodas “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
par kuru ir noslēgts 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 3.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, 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 M. Grigalim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu “Ašinieki”,
Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā 0,1783 ha platībā ar kadastra numuru 7682
003 0309, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7682 003 0309.
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.
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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).
19. Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot R. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 7666 009 0207 un 7666 009 0208,
kas atrodas “Baltie Bērzi”, Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts 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 par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, 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 “Baltie Bērzi”, Laivacumos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009 0208, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0208 2,4 ha platībā un atsevišķas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0208 12,2 ha platībā.
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).
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro L. Ancāne, R. Šmukste, K. Kirilova, U. Skreivers
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1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018.gada 22.janvāra paziņojumu Nr.00748/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00400/027/2014, par otrās izsoles rīkošanu S. V. piederošajam
nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 19-1, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
Nr. 7611 900 0350, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2016.gada 31.martā izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. V. un pieņēma lēmumu Nr.5-23(3) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no S. V.”.
S. V. par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 19-1, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra Nr.7611 900 0350 uz 2016.gada 30.jūniju bija konstatēts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 113,01 EUR apmērā.
2017.gada 27.jūlijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu 13-24(8) “Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu” par S. V. piederošā nekustamā īpašuma
Daugavpils ielā 19-1, Līvānos nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieaugumu uz
2017.gada 31.decembri par 34,65 EUR, tajā skaitā pamatparāds 19,88 EUR un
nokavējuma nauda 14,77 EUR, kopsummā 147,66 EUR, tajā skaitā pamatparāds
92,81 EUR un nokavējuma nauda 54,85 EUR.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma par parāda pieaugumu spēkā stāšanās
līdz šim brīdim maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un
parāda pieaugums uz 2018.gada 30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 9,61 EUR, tajā skaitā pamatparāds
7,00 EUR un nokavējuma nauda 2,61 EUR, kopsummā 157,27 EUR, tajā skaitā
pamatparāds 99,81 EUR un nokavējuma nauda 57,46 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4. punktu un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Precizēt Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmumā Nr.523(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no S. V.”,
piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo
īpašumu Daugavpils iela 19-1, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 0350),
kas uz 2018.gada 30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 157,27 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro un 27
centi), tajā skaitā pamatparāds 99,81 EUR un nokavējuma nauda 57,46 EUR.
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1.2. Piedzīt no S. V., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.7611 900 0350 Daugavpils ielā 19-1, Līvānos, Līvānu novadā, 157,27 EUR
(viens simts piecdesmit septiņi euro un 27 centi), tajā skaitā pamatparāds 99,81 EUR
un nokavējuma nauda 57,46 EUR, kas sastāv no:
1.2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2016.gada 30.jūniju 113,01 EUR
(viens simts trīspadsmit euro un 01 cents) tajā skaitā pamatparāds 72,93 EUR un
nokavējuma nauda 40,08 EUR,
1.2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 34,65 EUR (trīsdesmit
četri euro un 65 centi) tajā skaitā pamatparāds 19,88 EUR un nokavējuma nauda
14,77 EUR uz 2017.gada 31.decembri;
1.2.3. nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 9,61 EUR (deviņi euro
un 61 cents) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 7,00 EUR un nokavējuma nauda 2,61
EUR uz 2018.gada 30.jūniju.
1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018. gada 02. februāra pieprasījumu Nr.01332/027/2018-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00120/027/2018, par piedziņas vēršanu uz P.
S. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zaļā ielā 4-46, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kadastra nr. 7611 900 1888, konstatēts, ka Pēterim Sondoram par nekustamo
īpašumu Zaļā ielā 4-46, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1888 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Pieņemt lēmumu Nr.5-20(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no P. S.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lpp.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018.gada 31.janvāra pieprasījumu Nr.01235/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00295/027/2017, par piedziņas vēršanu uz Ž. S.
tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 128-40,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1114 un 2018.gada 06.februāra
paziņojumu Nr.01417/027/208-NOS par nekustamā īpašuma novērtējumu, konstatēts,
ka Ž. S. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 128-40, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra nr. 7611 900 1114, uz nekustamā īpašuma atsavināšanas dienu ir paredzams
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas piedzenams bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Pieņemt lēmumu Nr.5-20(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Ž. S.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lpp.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
4. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018. gada 09. februāra pieprasījumu Nr.01648/027/2018-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00186/027/2017, par piedziņas vēršanu uz
G. B. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 003 2301, konstatēts, ka G. B. par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 003 2301 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Pieņemt lēmumu Nr.5-20(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G. B.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lpp.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018. gada 11. februāra pieprasījumu Nr.01643/027/2018-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00660/027/2017, par piedziņas vēršanu uz L.
R. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 57-8, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0324, konstatēts, ka L. R. par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 57-8, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0324 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Pieņemt lēmumu Nr.5-20(5) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L. R.”.
5.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lpp.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
6. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 09.februāra paziņojumu Nr.01620/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00555/027/2017, par pirmās izsoles rīkošanu N. F.
piederošajam nekustamajam īpašumam Vecticībnieku ielā 8-40, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra Nr. 7611 900 1453, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2017.gada 29.jūnijā izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no N. F. un pieņēma lēmumu Nr.12-6(4) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
no N. F.”.
N. F. par nekustamo īpašumu Vecticībnieku ielā 8-40, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra Nr.7611 900 1453 uz 2017.gada 31.augustu bija konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 114,93 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda
pieaugums uz 2018.gada 30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 8,02 EUR, tajā skaitā pamatparāds 7,00
EUR un nokavējuma nauda 1,02 EUR, kopsummā 122,95 EUR, tajā skaitā
pamatparāds 77,18 EUR un nokavējuma nauda 45,77 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
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maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un
Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
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. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.12-6(4)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no N. F.”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu
(par nekustamo īpašumu Vecticībnieku iela 8-40, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra
Nr.7611 900 1453), kas uz 2018.gada 30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 122,95 EUR (viens simts divdesmit
divi euro un 95 centi), tajā skaitā pamatparāds 77,18 EUR un nokavējuma nauda
45,77 EUR.
6.2. Piedzīt no N. F., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 122,95 EUR (viens simts divdesmit divi
euro un 95 centi), tajā skaitā pamatparāds 77,18 EUR un nokavējuma nauda 45,77
EUR, kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2017.gada 31.augustu
114,93 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 93 centi) tajā skaitā pamatparāds 70,18
EUR un nokavējuma nauda 44,75 EUR un nekustamā īpašuma nodokļa parāda
pieauguma 8,02 EUR (astoņi euro un 02 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 7,00
EUR un nokavējuma nauda 1,02 EUR uz 2018.gada 30.jūniju par nekustamo īpašumu
Vecticībnieku iela 8-40, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1453
6.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
6.5. 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.
7. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018.gada 12.februāra pieprasījumu Nr.01684/027/2018-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00180/027/2014, par piedziņas vēršanu uz
N. Č. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Sporta ielā 5-17, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0090, konstatēts, ka N. Č. par nekustamo īpašumu
Sporta ielā 5-17, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0090 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds.
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Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Pieņemt lēmumu Nr.5-20(7) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. Č.”.
7.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lpp.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
8. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2018.gada 13.februāra pieprasījumu Nr.01832/027/2018-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00161/027/2018, par piedziņas vēršanu uz
SIA “NB Jaunsilavas” reģ. nr. 41503057977 piederošo nekustamo īpašumu SIA
RNS-D, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7686
507 0018, konstatēts, ka SIA “NB Jaunsilavas” reģ. nr. 41503057977 par nekustamo
īpašumu RNS-D, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
nr. 7686 507 0018 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās
daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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:
8.1. Pieņemt lēmumu Nr.20-5(8) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA “NB Jaunsilavas””.
8.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lpp.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
21. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu
jaunā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
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Deputāts Valdis Labinskis lūdz atsevišķu balsojumu par Līvānu novada
atlīdzības noteikumu 32. punktu, 33. punktu un 57. punktu.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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:
Atstāt Līvānu novada domes noteikumu Nr.1 “Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 32. punktu esošajā redakcijā:
“32. Līvānu novada domes deputāti (turpmāk – Deputāti), izņemot Domes
vēlētās algotās amatpersonas, saņem atlīdzību par piedalīšanos Domes, komiteju un
komisiju (darba grupu) un valžu sēdēs pēc stundu apmaksas kārtības, nosakot stundas
likmi, dalot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā
publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas
apmēru (turpmāk — mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos
euro, kuram piemēro koeficientu 1,2, ar darba stundu skaitu mēnesī, par pamatu
ņemot 22 darba dienas mēnesī un 40 darba stundas nedēļā.”
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, deputātam V. Labinskim balsojot “pret” un deputātam A. Veiguram
“atturoties”
NOLEMJ:
Atstāt Līvānu novada domes noteikumu Nr.1 “Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 33. punktu esošajā redakcijā:
“33. Par citu deputāta pienākumu pildīšanu katrs deputāts saņem 210,00 EUR
mēnesī, komiteju priekšsēdētājs –218,00 EUR mēnesī.”
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, deputātam V. Labinskim balsojot “pret” un deputātei G. Krauklei “atturoties”
NOLEMJ:
Atstāt Līvānu novada domes noteikumu Nr.1 “Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 57. punktu esošajā redakcijā:
“57. Amatpersonai (darbiniekam) dzīves 50 gadu un 60 gadu jubilejās
izmaksā naudas balvu – 150 EUR apmērā.”
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā, ka viņš ir “par” Līvānu
novada domes noteikumu Nr.1 “Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” visiem
pārējiem punktiem, izņemot noteikumu 32. punktu, 33. punktu un 57. punktu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. panta pirmo, divpadsmito un trīspadsmito daļu, kurā noteikts, ka
pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros var paredzēt piemaksas
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pie amatpersonas (darbinieka) noteiktās amatalgas, un Darba likuma 151. panta otro
daļu, kurā noteikts, ka var noteikt citus gadījums, kad darbiniekam piešķirams
ikgadējs apmaksāts papildatvaļinājums, un nolūkā nodrošināt kompetentāko
amatpersonu (darbinieku), motivēšanu, ņemot vērā konkrētās amatpersonas
(darbinieka) ieguldījumu pašvaldības un tās institūciju mērķu sasniegšanā, personisko
darba ieguldījumu un darba kvalitāti, un ņemot vērā Līvānu novada domes Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumus
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, 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. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”
jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šo Noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku ar Līvānu novada
domes 2017. gada 23. februāra sēdes protokola Nr.3 lēmumu Nr. 3-5 apstiprinātie
noteikumi Nr. 2 “Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji.
Pielikumā: noteikumi uz 8 lpp.
22. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, A. Bondarevam
Paskaidro U. Skreivers
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā, ka iebilst, ka pašreizējā kārtība
neparedz, ka jaunajiem pieslēgumiem, īpaši jaunbūvēs, ir paaugstināts tarifs, un, ka
visi izdevumi ir solidāri pašreizējiem un nākošajiem abonentiem.
Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 2018.gada 8.februāra vēstuli
Nr. 1-9.43 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu” un iesniegto tarifu
projektu, kas izstrādāts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika”, tika konstatēts, ka saskaņā ar ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektu aprēķinu (EUR):
(1) ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tiek projektēts 0,69 EUR/m3 (bez PVN),
pieaugums 35,3% pret spēkā esošo tarifu,
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(2) kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,22 EUR/m3 (bez PVN),
pieaugums 28,4% pret spēkā esošo tarifu,
(3) kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts 1,91 EUR/m3
(bez PVN), pieaugums pret spēkā esošo tarifu 1,46 EUR/m3 (bez PVN) ir 30,8%.
Tarifa izmaiņas saistītas ar ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas
īstenošanu, kam ņemts kredīts Valsts kasē, tarifa projektā ir iekļauti aizdevuma
kredītprocentu maksājumi. Tarifa pieaugums ir pamatots ar elektroenerģijas
sadārdzinājumu no 2016. gada 1. augusta saistībā ar Sadales tīklu (ST) sistēmas
pakalpojumu izmaiņām un no 2018. gada 1. janvāra saistībā ar obligātās iepirkumu
komponentes (OIK) maksas izmaiņām, dabas resursu nodokļa palielinājumu no 2016.
gada 1. janvāra ūdens ieguvei no 0,03 EUR/ m3 uz 0,041 EUR/ m3, darba samaksas
pieaugumu (minimālās alga 2014. gadā 320 EUR mēnesī - ar 2018. gadu 430 EUR
mēnesī), un katru gadu piegādātā ūdens daudzuma un no lietotājiem savāktā
notekūdeņu daudzuma samazinājumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas pirmo punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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. Atbalstīt SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, izstrādātā ūdensapgādes
pakalpojumu tarifa projekta 0,69 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu
tarifa projekts 1,22 EUR/ m3 (bez PVN) iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
23. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2018.gada 9.februāra vēstuli Nr.1-11/11 par
telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Villas D”, reģ. Nr. 41503021838, autoskolas
teorētiskajai apmācībai uz 5 (pieciem) gadiem Līvānu 2.vidussskolas telpās Rīgas ielā
113/117, Līvānos, un ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
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Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 2. vidusskolai iznomāt SIA „Villas D”, reģ. Nr.
41503021838, jurid. adrese: Akadēmiķa Graftio iela 23 – 5, Daugavpils, skolas ēkas
Rīgas ielā 113/117, Līvānos 1. stāva telpu ar litera Nr. 20 (kab. Nr. 105), 47,1 m2
platībā un atļauju lietot koplietošanas gaiteņa daļu un telpas ar litera Nr. 23 un 24, līdz
2019.gada 31.augustam autoskolas teorētiskās apmācības veikšanai, nosakot nomas
maksu par iznomāto telpu 3,00 EUR un PVN par katru telpas izmantošanas stundu.
2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
mēnesī pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
3. Noteikt, ka atbildīgā par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu 2.
vidusskolas direktore Klaudija Daukšte.
Pielikumā: nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.
24. Par uzturēšanās maksas noteikšanu Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
centrā „Rožlejas”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā, ka ir iebildumi, ka darbiniekiem,
kuri izmanto pusdienas, netiek aprēķināts PVN, darbiniekus jāatbalsta nevis ar šādu
PVN nepiemērošanu, bet gan ar algu palielināšanu.
Izskatot Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” 2018. gada
8. februāra vēstuli Nr. 2-12/4 par izmaksu noteikšanu par uzturēšanos AAPC
“Rožlejas” no 2018.gada 1.aprīļa, pamatojoties uz veikto izdevumu analīzi par
2017.gadu un sakarā ar valstī noteiktās minimālā darba algas paaugstināšanos no
2018.gada 1.janvāra, saskaņā ar centra vadītājas ierosinājumu noteikt maksu par
uzturēšanos AAPC “Rožlejas” personām no citām pašvaldībām, un izvērtējot
iesniegto uzturēšanās maksas izdevumu aprēķinu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
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. No 2018. gada 1. aprīļa noteikt Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra
“Rožlejas” maksas pakalpojumu izcenojumus (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centra „Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema.
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Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
25. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018.gada 15.februāra vēstuli Nr. 1-13/33 par
maksas noteikšanu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, semināru un sacensību
dalībnieku (skolēnu) no citām pašvaldībām ēdināšanai, nosakot maksu par vienu
pusdienu porciju 0,85 EUR, ēdināšanas pakalpojuma izmaksās iekļaujot tikai pārtikas
produktu izmaksu daļu, un maksas noteikšanu semināru un citu pasākumu dalībnieku
(pedagogu) ēdināšanai 1,50 EUR par vienu pusdienu porciju, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumus (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
26. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2017.gadu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 28. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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 autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2017.gadu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
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Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskats
par 2017.gadu uz 1 lpp.

27. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2018.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Klibiķe, A. Skromāns
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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 autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2018.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
domes būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2018.gadam uz 1 lpp.

28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2018. -2020.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram
Paskaidro A. Skromāns
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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 autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2018. -2020.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
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Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa
programma 2018.-2020.gadam. uz 2 lpp.
29. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2018. gada
19. februāra iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo
daļu un Darba likuma 149. panta pirmo daļu, 2016. gada 31. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 24.1.punktu un Līvānu
novada domes 2017. gada 23. februāra noteikumu nr. 2 „Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 8. punktu un 11.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, 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
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – četras darba dienas no 2018. gada 8. marta līdz 13. martam par
periodu no 2017. gada 6. septembra līdz 2018. gada 5. septembrim.
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt priekšsēdētāja vietniecei Ginta Krauklei.
3. Par domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu atbilstošajā periodā noteikt
Gintai Krauklei 30% piemaksu pie amatalgas.
4. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
Sēde beidzas plkst.1300
Protokols parakstīts 2018. gada 28. februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja domes
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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