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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) Ināra KALVĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Ivans MATROSOVS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Gatis PASTARS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradusies deputāte Inese JAUNUŠĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
2) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
3) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja
4) Baiba Vucenlazdāne,
5) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
6) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
7) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
8) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
9) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
10) Vadims Krimans, SIA „Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs

11) Gunita Vaivode, vides inženiere
12) Sanita Pinupe, Rožupes kultūras nama un Sutru kultūras nama vadītāja
13) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
14) Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
15) Ainārs Skromāns, būvinženieris
16) Zane Praņevska, LBJC direktore
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. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
3. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
4. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par projektu “SIA “Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”. Ziņo A. Vaivods.
9. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
10. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo
A. Vaivods.
14. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa Ford Tourneo norakstīšanu. Ziņo A.
Vaivods.
18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa “Rīga” pirkuma līguma
slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma
slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par dzīvokļa Saules ielā 12 – 43, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods.
23. Par Līvānu novada pašvaldības 2017. gada publiskā gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods.
24. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
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25. Par Sutru sākumskolas direktoru. Ziņo I. Kalvāne
26. Par pasākumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2018”. Ziņo I. Kalvāne.
27. Par Rudzātu vidusskolas direktora atbrīvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
28. Par izmaiņām komisiju un valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
29. Par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
30. Par sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo I. Kalvāne.
31. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””. Ziņo I. Kalvāne.
32. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo I.
Kalvāne.
33. Par Līvānu novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo
I. Kalvāne.
34. Par pasākumu „LĪVĀNU NOVADA PAGASTU SVĒTKI 2018”. Ziņo I. Kalvāne.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Aļijevam
Paskaidro R. Šmukste, A. Usāne
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par aktualitātēm pašvaldībā.
Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieka un Rožupes pagasta kultūras nama
vadītāja Sanita Pinupe informē par pasākumu Rožupes pagastā 22. jūnijā.
26. aprīlī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
27. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās SIA
„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sēdē, kas
notika Demenes pagastā.
27. aprīlī notika Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādes darba grupas sanāksme.
28. aprīlī visā Latvijā notika “Lielā Talka 2018”.
4. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātu Svētā Jēkaba
Romas katoļu baznīcā atklāja koncertprogrammu “Mīlestībā Latvijai”, kurā uzstājās
māsas Ieva Pastare un Ilze Grēvele, Edgars Pastars (ģitāra), Rudzātu SN jauktā kora
solistes – Kristīne Čevere, Maija Brūvere, Marija Groza.
5. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne atklāja un teica uzrunu
Rožupes pagasta sporta svētkos.
8. maijā notika Rožupes pagasta valdes sēde.
8. maijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Rudzātu vidusskolas pedagogiem un
skolēnu vecākiem.
10. maijā notika Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa komisijas
sēde. Šogad konkursam saņemti 26 pieteikumi.
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10. maijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Valsts policijas pārstāvjiem, lai pārrunātu
sabiedriskās kārtības un drošības jautājumus novadā.
11. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Daugavpilī piedalījās biedrības “Latgales reģiona
attīstības aģentūra” dalībnieku sanāksmē un Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresā.
12. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Sutru pagastā
piedalījās ģimenēm veltītā sarīkojumā “Kā mēs saulīti meklēt gājām”.
12. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
mākslinieces Mētras Štelmaheres izstādes “Substance” atklāšanā Mūsdienu mākslas
galerijā.
14. maijā Līvānu novada domes vadība un atbildīgie darbinieki Līvānu novada domē tikās
ar Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu un
remigrācijas koordinatori Astrīdu Leščinsku, lai pārrunātu remigrācijas jautājumus.
15. maijā notika Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa komisijas
sēde.
15. maijā notika Rožupes pagasta valdes sēde.
15. maijā notika Bērnu un jauniešu folkloras svētku “Pulkā eimu, pulkā teku 2018” darba
grupas sanāksme.
15. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās Reģionālo
attīstības centru apvienības (RACA) biedru kopsapulcē.
16. maijā notika Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
17. maijā notika Sutru pagasta valdes sēde un Jersikas pagasta valdes sēde.
17. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu, lai pārrunātu Līvānu
novadā īstenoto projektu virzību.
19. un 20. maijā Līvānos notika 34. Bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā
teku 2018”, kuros piedalījās aptuveni 1500 dalībnieki no 48 Latvijas novadiem.
21. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja domes vadības un
atbildīgo darbinieku sanāksmi, lai pārrunātu ielu tirdzniecības jautājumus.
21. maijā notika Turku pagasta valdes sēde.
21. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods biedrībā “Baltā māja”
tikās ar NVO pārstāvjiem un citiem novada iedzīvotājiem, lai pārrunātu Līvānu
pilsētvides jautājumus.
22. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās
seminārā par Datu aizsardzības regulu, kas stājās spēkā šī gada 25. maijā.
22. maijā Līvānos Latgales plānošanas reģions Latgales mākslas un amatniecības centrā
projekta “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm
un darbinieku kapacitātes celšanai” ietvaros rīkoja pieredzes apmaiņas pasākumu.
23. maijā notika Līvānu pilsētas svētku darba grupas sanāksme.
23. maijā notika Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sēde.
23. maijā domes vadība tikās ar Līvānu novada domes Sociālā dienesta pārstāvjiem, lai
pārrunātu sociālās jomas aktualitātes.
24. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja domes vadības un
atbildīgo darbinieku sanāksmi, lai pārrunātu jautājumus par pašvaldības dzīvojamo fondu.
24. maijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
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No 25. maija Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers devies ikgadējā
atvaļinājumā.
26. maijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās un teica
uzrunu J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izlaidumā.
29. maijā notika Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas sēde.
30. maijā notika Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādes darba grupas sanāksme.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot M. L. /L./, dzīvojošas (adrese), 2018. gada 20. aprīļa iesniegumu par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam ar kadastra Nr.7611 003
0409, Rūpniecības ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, no Komercdarbības objektu apbūve
(0801) 161 m2 platībā uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) visā zemes gabala
platībā, sakarā ar saimnieciskās darbības izbeigšanu, konstatēts, ka:
1) zemes gabalam ar kadastra Nr.7611 003 0409 ar kopējo platību 730 m2 ir
noteikti divi lietošanas mērķi: Komercdarbības objektu apbūve (0801) 161 m2 platībā un
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) 569 m2 platībā.
2) uz zemes gabala atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0409 001, kuras
galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datiem ir Viena dzīvokļa mājas (1110), kā arī divas palīgēkas ar litera Nr.002 un
Nr.003, kuru galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (1274).
3) zemes gabals ar kadastra Nr. 7611 003 0409 atrodas Līvānu pilsētas teritorijā,
kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” ir Jaukta dzīvojamās, darījumu un sabiedrisko objektu apbūves
teritorija (P1), kur viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir dzīvojamo
māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7.punktu un 26.punkta pirmo apakšpunktu, kurā ir noteikts, ka zemes
vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu
lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes vienības daļas atrodas viena vai
vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida
(ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 003 0409 daļas platībā 161 m2
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz
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Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un noteikt visam zemesgabalam
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
platībā 730 m2.
2. Noteikt, ka atbildīgais 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: kadastra kartes skata izdruka uz 1 lpp.
3. Par adrešu datu kārtošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā dzēstu ierakstu par būvi ar kadastra apzīmējumu 76680070317017,
kurai reģistrēta adrese Parka iela 10A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, kas nav
piesaistīta nevienam objektam, un ierosinājumu izvērtēt radušos situāciju un, gadījumā ja
adresācijas objekts neeksistē, pieņemt lēmumu par adreses Parka iela 10A, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, likvidēšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2015 .gada 8. decembra noteikumu Nr.698
,,Adresācijas noteikumi’’ 30. punktu, kas nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas
objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija
pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: Parka iela 10A, Rudzāti, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, LV5328, (kods 106537831).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Pastaram
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
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neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0193, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0193, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Zaķu mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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 Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0150, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21.pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0150, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Daranku mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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 1lpp.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0183, kas atrodas Jersikas
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pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21. pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 2,12 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0183, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Kusiņu mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
5. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot R. B., dzīvo: (adrese), 2018. gada 27. aprīļa iesniegumu par 2017. gada
12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LNP/2-13.4/17/17 darbības
pagarināšanu, (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabala 6,0554 ha platībā ar
kadastra Nr.7666 009 0326, uz kura atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra
apzīmējumiem 7666 009 0326 001, 7666 009 0326 002, 7666 009 0326 003, 7666 009
0326 004, 7666 009 0326 005, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā)
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar R. B., dzīvo: (adrese), 2017.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr. LNP/2-13.4/17/17 par zemes gabala 6,0554 ha platībā ar kadastra
Nr.7666 009 0326, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas
darbības termiņu uz 1 (vienu) gadu (līdz 2019.gada 31.maijam) ēku un būvju uzturēšanai.
2. Noteikt R. B. zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
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.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Caunītes” ar kopējo kadastra numuru 7668-0070259, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces I.R., dzīvo (adrese),
2018.gada 8.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Caunītes”, kas sastāv no divām
zemes vienībām 10,3 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 5,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0052, 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 1.panta
14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Caunītes”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7668-007-0259, zemes vienību 5,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-009-0052, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu
plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0090052 piešķirt jaunu nosaukumu „Mežcaunes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes izvietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Kalmes” ar kopējo kadastra numuru 7652-0020197, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka A. U., dzīvo (adrese),
2018.gada 21.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kalmes”, kas sastāv no divām
zemes vienībām 47,7 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 6,0 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0196, 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 1.panta
14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalmes”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-002-0197, zemes vienību 6,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0196, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020196 piešķirt jaunu nosaukumu „Kalmītes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes izvietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
7. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot D. A.-A., dzīvo (adrese), 2018.gada 7.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,2816 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0238 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 0,2816 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0238,
kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.7-22 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu
novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
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novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,2816
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0238, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Rožupes
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis un Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris
Neicenieks.
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: kadastra kartes skata izdruka uz 1 lpp.
8. Par projektu “SIA “Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro V. Krimans
Izskatot Līvānu novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU
SLIMNĪCA”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads,
sagatavoto projekta “SIA “Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. “Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” un pamatojoties uz projekta atbilstību SIA „Līvānu slimnīca” vidēja
termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021. gadam darbības plāna 1. Stratēģiskajam
virzienam (Medicīniskā un sociālā aprūpe), 1.1. rīcībai (Diagnostikas izmeklējumu
nodrošināšana sekundārā ambulatorā veselības aprūpē), un „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta), 2.2. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.6.
rīcībai (Veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
nodrošināšana) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumiem
Nr.56 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,
jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo
kārtu” un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
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V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LĪVĀNU SLIMNĪCA”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā iela 44, Līvāni,
Līvānu novads, dalību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā specifiskā
atbalsta mērķa 9.3.2. projektu konkursā ar projektu „SIA “Līvānu slimnīca”
infrastruktūras attīstība veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”, iesniedzot
projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 365 453,40 EUR apmērā, no kurām Eiropas
reģionālā attīstības fonda finansējums ir 355 482,75 EUR apmērā, valsts budžeta
finansējums 37 639,35 EUR apmērā un SIA “Līvānu slimnīca” līdzfinansējums 21 927,20
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir SIA “Līvānu slimnīca” valdes
priekšsēdētājs Vadims Krimans.
Pielikumā: projekta koncepcija uz 1 lpp.
9. Par aizņēmumiem no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim I. Kalvānei, G. Krauklei
Paskaidro B. Vucenlazdāne
1. Sakarā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Līvānu
ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanu un nepieciešamību nodrošināt Līvānu
novada pašvaldības līdzfinansējumu, 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) 2.1.4. rīcības (Komunālo pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā) 2.1.4.15. pasākumam (Līvānu ūdenssaimniecības
attīstība – III kārta) un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.
pantu un 24. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu un
Ministru kabineta 2008. gada 25.marta noteikumiem nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim, „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Ņemt aizņēmumu 461573,00 EUR (četri simti sešdesmit viens tūkstotis pieci
simti septiņdesmit trīs euro) apmērā Valsts kasē 2018. gada augustā uz 25 gadiem ar
Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai ar atlikto
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pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot
aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
1.2. Aizņēmuma līdzekļus 461573,00 EUR (četri simti sešdesmit viens tūkstotis
pieci simti septiņdesmit trīs euro) apmērā ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese
Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, pamatkapitālā.
1.3. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības
programmas 2014.-2020. gadam “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" ietvaros izstrādāta projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/008
“Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” īstenošanu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem
nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 649 250,00 EUR (seši simti četrdesmit deviņi
tūkstoši divi simti piecdesmit euro) apmērā uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada
aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa daļām: 2018. gadā - 110 631,00 EUR (viens
simts desmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro) un 2019.gadā – 538 619,00 EUR
(pieci simti trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro) Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/008 “Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes
budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
2.2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības
programmas 2014.-2020. gadam “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" ietvaros izstrādāta projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/003
“Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” īstenošanu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem
nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma “Par
13

pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 531 662,00 EUR (pieci simti trīsdesmit viens
tūkstotis seši simti sešdesmit divi euro) apmērā 2018.gada jūlijā uz 25 gadiem ar Valsts
kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/003 “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes
budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
3.2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
10. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2018.gada 18.aprīļa vēstuli Nr.120/23 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas rīkotajās
nometnēs: “Augstāk. Tālāk. Stiprāk”, kura notiks Koknesē no 2018.gada 2.jūnija līdz
2018.gada 7.jūnijam, “Basketbums 2018”, kura notiks Jersikas pagastā no 2018.gada
9.jūlija līdz 2018.gada 13.jūlijam, “Mēs par volejbolu”, kura notiks Aglonā no 2018.gada
8.jūlija līdz 2018.gada 14.jūlijam, “Oranžā bumba”, kura notiks Līvānos no 2018.gada
6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam, “Izcīni uzvaru”, kura notiks Līvānos no 2018.gada
6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam, “Līvāni 2018”, kura notiks Līvānos no 2018.gada
20.augusta līdz 2018.gada 24.augustam, “LīvVolejs”, kura notiks Līvānos no 2018.gada
6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam, “Viss ir iespējams”, kura notiks Aglonā no
2018.gada 31.jūlija līdz 2018.gada 6.augustam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Augstāk. Tālāk. Stiprāk”, kura notiks Koknesē no 2018.gada 2.jūnija līdz 2018.gada
7.jūnijam:
1.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
1.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
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2. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Basketbums 2018”, kura notiks Jersikas pagastā no 2018.gada 9.jūlija līdz 2018.gada
13.jūlijam:
2.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 20,00 EUR vienai
personai.
3. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Mēs par volejbolu”, kura
notiks Aglonā no 2018.gada 8.jūlija līdz 2018.gada 14.jūlijam:
3.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
3.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
4. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Oranžā bumba”, kura notiks
Līvānos no 2018.gada 6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam:
4.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 15,00 EUR vienai
personai.
5. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Izcīni uzvaru”, kura notiks
Līvānos no 2018.gada 6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam:
5.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 15,00 EUR vienai
personai.
6. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Līvāni 2018”, kura notiks
Līvānos no 2018.gada 20.augusta līdz 2018.gada 24.augustam:
6.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 12,50 EUR vienai
personai.
7. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “LīvVolejs”, kura notiks
Līvānos no 2018.gada 6.augusta līdz 2018.gada 10.augustam:
7.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 15,00 EUR vienai
personai.
8. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Viss ir iespējams”, kura
notiks Aglonā no 2018.gada 31.jūlija līdz 2018.gada 6.augustam:
8.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
8.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
9. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
11. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, A. Bondarevam
Paskaidro B. Vucenlazdāne, H. Jablonska
1. Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018. gada 18. aprīļa
iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 949,29 EUR apmērā vienreizēja veselības
uzlabošanas pabalsta izmaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
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iemaksu veikšanai skolotājai …. sakarā ar darbnespēju ilgstošas slimības laikā no 2018.
gada 12. februāra līdz 2018. gada 29. martam un 2018. gada 11. maija iesniegumu par
līdzekļu piešķiršanu 984,22 EUR apmērā vienreizēja veselības uzlabošanas pabalsta
izmaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai
skolotājai …. sakarā ar darbnespēju ilgstošas slimības laikā no 2018. gada 31. janvāra līdz
2018. gada 26. aprīlim, kas aprēķināts saskaņā ar Līvānu novada domes 2018. gada 22.
februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” 48. punktu, ņemot
vērā, ka iestādes 2018. gada budžetā līdzekļi šim mērķim nav plānoti, un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 1933,51 EUR apmērā Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai vienreizēju veselības uzlabošanas pabalstu izmaksai no Līvānu
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2018.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors Edgars
Vaivods un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes projektu konkursa Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai komisijas 2018. gada 15. maija sēdes priekšlikumu par
papildus līdzekļu 2301,10 EUR apmērā piešķiršanu trīs sabiedriski nozīmīgu projektu
“Sutru pagasta Tiltovas kapsētas žoga nomaiņa”, “Madaliņa” un “Sacensību “Livenhofas
skrējiens” organizēšana” īstenošanai, un pamatojoties uz projektu atbilstību Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības virziena
1.2. (“Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas pamata dzīves prasmes,
individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas, personīgā iniciatīva, atbildība
un interese par dabas zinātnēm”) rīcības 1.2.4. (“Skolēnu biznesa pamatzināšanu un
prasmju attīstība”) pasākumam 1.2.4.2. (“Līvānu novada mazo grantu konkurss
iedzīvotāju aktivizēšanai savas dzīves vides sakārtošanā”), un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2301,10 EUR (divi tūkstoši trīs simti viens euro
un 10 centi) kopsummā līdzfinansējuma nodrošināšanai Līvānu novada domes
izsludinātajā projektu konkursā šādu projektu īstenošanai:
2.1.1. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Senču piemiņai” projektam “Sutru pagasta
Tiltovas kapsētas žoga nomaiņa” – 900,00 EUR apmērā;
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2.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Madaliņa” projektam “Madaliņa” –1000,00
EUR apmērā;
2.1.3. biedrības “Līvānu novada vieglatlētikas klubs” projektam “Sacensību
“Livenhofas skrējiens” organizēšana” trūkstošā finansējuma daļu – 401,10 EUR apmērā.
2.2. Projektu līdzfinansējumu veikt no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Jersikas pamatskolas 2018. gada 21. maija iesniegumu par līdzekļu
piešķiršanu 1426,99 EUR apmērā Valsts nozīmes aizsargājamā dabas objekta - liepu
alejas kopšanas darbu veikšanai 2018. gadā, lai Valsts nozīmes aizsargājamo dabas
objektu sakārtotu atbilstoši vides prasībām un Līvānu novada domes Vides uzraudzības
un kārtības komisijas plānam, kas izstrādāts uz vairākiem gadiem, un saskaņā ar SIA
“Arborists” veikto alejas izpēti, koku zāģēšanas un kopšanas darbu kopējās izmaksas
sastāda 13706,01 EUR, tai skaitā 2018. gadā plānoto veicamo darbu izmaksas ir 2053,99
EUR, no kuriem finansējumu 627 EUR apmērā projektam “Aizsargājamās liepu alejas
saglabāšana un atjaunošana pie Jersikas pamatskolas Daugavas krastā” ir piešķīrusi
Biedrība “Daugavas Savienība”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 1426,99 EUR apmērā Jersikas pamatskolas teritorijā esošā
Valsts nozīmes aizsargājamā dabas objekta - liepu alejas kopšanas darbu veikšanai,
apmaksu veicot no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada speciālajā budžetā plānotajiem
dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu 9928,29 EUR apmērā pašvaldības ceļa Ro40
“Podusala – Stepāres - Čigānsala” caurtekas nomaiņas un ceļa klātnes remonta, kuru
bojājumi radušies 2017. gada plūdu un ilglaicīgo lietavu rezultātā, izdevumu segšanai un
saskaņā ar 2017. gada 7. decembra apsekošanas aktu, tika konstatēts, ka ceļa brauktuves
klātnē divās vietās ir iebrucis ceļa segums, kas radīja reālu bīstamību autotransportam un
pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem, un, ja caurteku neatjaunotu, pašvaldības ceļš
netiktu lietots, un nebūtu iespējama piekļūšana 3 atsevišķām viensētām, z/s “Ozoli”
rekonstruējamai lopu novietnei, VAS “Latvijas meži” Rubeņkalna meža masīvam, un
ņemot vērā, ka Līvānu novada dome 2018. gada 5. februārī vērsās LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu 2017. gada plūdu
un ilglaicīgo lietavu rezultātā pašvaldības infrastruktūras objektam radīto zaudējumu
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novēršanai, bet līdz šim brīdim finanšu līdzekļi nav piešķirti, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 9928,29 EUR apmērā pašvaldības ceļa Ro40 “Podusala –
Stepāres - Čigānsala” 2017.gada plūdu un ilglaicīgo lietavu rezultātā radīto bojājumu
novēršanai no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem
no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2018.gada 23.maija vēstuli Nr.114/22 par papildus līdzekļu piešķiršanu Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanai, jo, izvērtējot
izglītojamo sasniegumus atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra
noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
nosacījumiem, naudas balvām 2018. gadā kopsummā nepieciešami 16332,55 EUR, bet
Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2018.gada budžetā naudas balvām paredzētais
finansējums ir 10934,05 EUR, līdz ar to, iztrūkstošā daļa ir 5398,50 EUR, tai skaitā:
naudas balvām izglītojamajiem 2018. gadā kopsummā nepieciešami 7305,00
EUR, bet Līvānu novada Izglītības pārvaldes budžetā paredzētais finansējums ir 5350,00
EUR, līdz ar to, iztrūkstošā daļa ir 1955,00 EUR,
naudas balvām pedagogiem 2018. gadā kopsummā nepieciešami 9027,55 EUR
(t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), bet Līvānu novada
Izglītības pārvaldes budžetā paredzētais finansējums ir 5584,05 EUR (t.sk. darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), līdz ar to iztrūkstošā daļa ir 3443,50
EUR, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 5398,50 EUR naudas balvu izmaksām
2018. gadā atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.6 ,,Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” noteiktajam apmēram no Līvānu
novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžetā.
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5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2018.gada 23.maija vēstuli Nr.114/23 par naudas balvas piešķiršanu 150 EUR apmērā Rudzātu vidusskolas 10. klases
skolēnam Dāvidam Rubenam par izcīnīto sudraba medaļu Eiropas Savienības
dabaszinātņu olimpiādē, un naudas balvu 150 EUR un līdzekļus darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 36,14 EUR Rudzātu vidusskolas
skolotājai Jolantai Ļubkai – Tarasovai par ieguldīto darbu Dāvida Rubena sagatavošanā
Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādei, kopā 336,14 EUR, sakarā ar to, ka Līvānu
novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību
uzvarētāju apbalvošana”, nav paredzēta naudas balva starptautisko mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētājiem, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta
otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Apbalvot ar naudas balvu 150,00 EUR Rudzātu vidusskolas 10. klases skolēnu
Dāvidu Rubenu par izcīnīto sudraba medaļu Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē.
6.2. Apbalvot ar naudas balvu 150,00 EUR Rudzātu vidusskolas skolotāju Jolantu
Ļubku – Tarasovu par ieguldīto darbu Dāvida Rubena sagatavošanā Eiropas Savienības
dabaszinātņu olimpiādei.
6.3. Piešķirt līdzekļus kopsummā 336,14 EUR, tai skaitā 300,00 EUR naudas
balvu izmaksām un 36,14 EUR darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
6.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
7. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2018.gada 29.maija iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu Līvānu 2.vidussskolas sporta zāles ģērbtuvju remontdarbu veikšanai,
kuru izmaksas saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem sastāda 16760,38 EUR (ieskaitot PVN
21%), un ņemot vērā, ka Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā Līvānu
2.vidussskolas sporta zāles ģērbtuvju remontdarbu veikšanai paredzēts finansējums 14000
EUR apmērā, līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda 2760,38 EUR, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
7.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2760,38 EUR apmērā Līvānu 2.vidussskolas sporta
zāles ģērbtuvju remontdarbu veikšanai no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
12. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots M. Vilcānei, V. Labinskim, G. Krauklei, M. Grigalim
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības pārvaldes
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un sacensībās, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra noteikumiem Nr.6 ,,Par kārtību,
kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”, un atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.1
“Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums”, un pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ
1.1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra
noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” pielikumam
Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar pievienoto sarakstu
Nr. 1 (skatīt pielikumā).
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātam P. Romanovskim nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.2. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra
noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” pielikumam
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Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar pievienoto sarakstu
Nr. 1 (skatīt pielikumā).
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.3. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra
noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” pielikumam
Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar pievienoto sarakstu
Nr. 3 (skatīt pielikumā).
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav un deputātei M. Vilcāne nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.4. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra
noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” pielikumam
Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar pievienoto sarakstu
Nr. 4 (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Līvānu novada domes galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Pielikumā:
1) noteikumu pielikums Nr.1 uz 2 lpp.
2) izglītojamo un pedagogu saraksti Nr.1 uz 9 lapām, Nr.2 uz 8 lapām, Nr.3 uz 11 lapām,
Nr.4 uz 11 lapām.
13. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro Z. Praņevska
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2018. gada 22. maija vēstuli Nr.1-6/45
par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par gūtajiem sasniegumiem interešu izglītībā
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 1 ,,Par kārtību,
kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”,
pielikumu Nr.2 “Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums”, 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto interešu
izglītības programmu audzēkņus un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017.
gada 22. janvāra noteikumu Nr. 1 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu
izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” pielikumam Nr.2 “Līvānu novada domes
naudas balvas sadalījums” saskaņā ar pievienotajiem audzēkņu un pedagogu sarakstiem
Nr. 1 un Nr. 2 (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka naudas balvu izmaksas kopsummā 2218,22 EUR tiek finansētas no
Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2018.gada budžetā apbalvošanai plānotajiem līdzekļiem
1300 EUR apmērā, valsts mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu atlīdzībai 583,22
EUR apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 113,22
EUR) un 335 EUR apmērā no Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2018.gada budžetā
atlīdzībai plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska un Līvānu novada domes galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Pielikumā: audzēkņu un pedagogu saraksti uz 12 lpp.
14. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz 2017.gada 28.septembra Līvānu novada domes sēdes lēmumu
Nr.16-5 “Par Sutru sākumskolas likvidēšanu”, saskaņā ar kuru ar 2018.gada 1.jūniju tiek
likvidēta Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāde Sutru sākumskola, reģ. nr.
4211903197, juridiskā adrese: “Sutru pamatskola”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads,
LV-5334, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.jūniju izslēgt Sutru sākumskolas maksas pakalpojuma veidu
“1. Zāles izmantošana par 1 dienu” un “2. Zāles izmantošana par 1 stundu”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
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15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Saskaņā ar Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
datu bāzē LURSOFT publicēto informāciju 2018.gada 06.februārī likvidēta un izslēgta no
Uzņēmumu reģistra komercreģistra SIA “PAULA 3”, reģ. nr. 41502013689.
SIA “PAULA 3” nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par nekustamo
īpašumu Rīgas ielā 68, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 004 0441 ir 87,13
EUR, tai skaitā pamatparāds 82,69 EUR un nokavējuma nauda 4,44 EUR.
2017.gada 03.aprīlī SIA “PAULA 3” tika pasludināts maksātnespējas process.
Līvānu novada dome, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo daļu,
iesniedza kreditora prasījumu. Pašvaldības kreditora prasījums tika iekļauts kreditoru
prasījumu reģistrā kā termiņā pieteikto nenodrošināto kreditora prasījums.
Atbilstoši Maksātnespējas likuma 118. panta ceturtās daļas noteikumiem Nodokļu administrācijas (kreditora) nodokļu prasījumi, kas iesniegti šā likuma 73.panta
pirmajā daļā minētajā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņā, tiek apmierināti
pamatparāda apmērā pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu un šā
panta otrajā daļā noteikto kreditoru prasījumu apmierināšanas.
Saskaņā ar SIA “PAULA 3” maksātnespējas administratora 2017.gada
12.decembra izmaksu sarakstu un kreditoru prasījumu segšanas plānu Nr.
1.2/MNP11/145-136/2017, SIA “PAULA 3” naudas līdzekļi, kas paliek pēc nodrošināto
kreditoru prasījumu apmierināšanas un maksātnespējas procesa izmaksu segšanas,
atbilstoši Maksātnespējas likuma 118. panta otrās daļas noteikumiem tiek novirzīti, lai
pilnībā apmierinātu Maksātnespējas administrācijas prasījumu, ja parādnieka darbinieku
prasījumi apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem saskaņā ar
likumu “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”.
SIA “PAULA 3” maksātnespējas process izbeigts ar Daugavpils tiesas lēmumu
(lietas Nr. C12176517) 2018.gada 02.februārī. Līdz ar to, nekustamā īpašuma parāda
summa nav atgūstama un dzēšama.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma
naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem. Kā arī minētā panta trešo daļu, kur noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“PAULA 3” par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 68, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
nr. 7611 004 0441, 87,13 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 82,69 EUR un nokavējuma
nauda 4,44 EUR.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ivanam Tkačovam par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 57A-39, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1589, kas uz
2018.gada 31.maiju ir 71,10 EUR, tai skaitā pamatparāds 49,11 EUR un nokavējuma
nauda 21,99 EUR par laika periodu no 2007. - 2015. gadam.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ivans Tkačovs miris 2010.gada 25.maijā.
2012. gada 14. februārī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sadaļā “Mantojumu ziņas”
tika publicēts zvērinātas notāres Guntas Daugavietes sludinājums, kur tiek uzaicināti
pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz Ivana Tkačova
mantojumu, nosakot pieteikšanās termiņu 3 mēneši - līdz 2012.gada 13.maijam.
Kreditora prasījums Ivana Tkačova mantojuma lietas izsludināšanas laikā netika
pieteikts.
2012.gada 25.maijā Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete
izdeva Aktu par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par bezmantinieka
mantu.
Atbilstoši Civillikuma 705.pantā noteiktajam, uzaicinājumā (sludinājumā par
mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot
mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.
Ņemot vērā, ka pašvaldība par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 57A-39, Līvānos
atzīšanu par bezmantinieka mantu netika informēta, tika turpināts nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķins.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka Ivana Tkačova nekustamā īpašuma
nodokļa parāds, kas uz 2018.gada 31.maiju ir 71,10 EUR objektīvu iemeslu dēļ nav
atgūstams un ir dzēšams.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam
– viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī
ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst mirušā Ivana Tkačova, personas kods: 010359-12152, nekustamā
īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2018.gada 31.maiju ir 71,10 EUR par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 57A-39, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1589.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
3. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas
aģentūra” reģ. nr. 40003192154 par nekustamo īpašumu Upes ielā 11, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7611 001 0002, kas uz 2018.gada 31.maiju ir 22,63 EUR, tai skaitā
pamatparāds 14,03 EUR un nokavējuma nauda 8,60 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojuma Nr. 297 “Par zemes
vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā” 11.
pielikuma 941. ierakstu, nekustamais īpašums saglabājams valsts īpašumā un nododams
Finanšu ministrijas valdījumā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto Ministru kabineta rīkojumu, Valsts zemes
dienesta Kadastra informācijas sistēmā ir veikti ieraksti, kas apliecina, ka nekustamais
īpašums ir valstij piekritīgā zeme, un tās tiesiskais valdītājs ir Finanšu ministrija.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta sestā daļa nosaka, ka
nekustamā īpašuma nodokli par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, uz
kuras vārda atbilstoši normatīvo aktu prasībām šis īpašums ierakstāms zemesgrāmatā. Ja
likumā ir noteikta persona, kurai valstij piekritīgais nekustamais īpašums nodots
valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir šī persona. Šī paša likuma 1. panta
otrās daļas 11. apakšpunkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek valstij un
pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas nav nodots lietošanā vai iznomāts.
Tā kā valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” nav nekustamā īpašuma
Upes ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai nomnieks,
nekustamā īpašuma nodoklis aprēķināts nepamatoti.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu valsts akciju sabiedrībai
“Privatizācijas aģentūra”, reģ. nr. 40003192154 par nekustamo īpašumu Upes ielā 11,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 001 0002, kas uz 2018.gada 31.maiju ir 22,63
EUR, tai skaitā pamatparāds 14,03 EUR un nokavējuma nauda 8,60 EUR.
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 01.maija pieprasījumu Nr.05076/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00471/027/2017, par piedziņas vēršanu uz V. K.
piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 65-23, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.
7611 900 1832, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2013.gada 06.februārī izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no V. K. un pieņēma lēmumu nr. 2-21(3) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. K.”.
V. K. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 65-23, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7611 900 1832 uz 2013.gada 02.aprīli konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 30,90 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 23,99 EUR un nokavējuma nauda 6,91
EUR.
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.novembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 71,69 EUR, tajā skaitā pamatparāds 40,31 EUR un
nokavējuma nauda 31,38 EUR, kopsummā 102,59 EUR, tajā skaitā pamatparāds 64,30
EUR un nokavējuma nauda 38,29 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 likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu 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. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Precizēt Līvānu novada domes 2013.gada 06.februāra lēmumā Nr.2-21(3) „
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
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no V. K.” piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo
īpašumu Rīgas iela 65-23, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1832), kas uz
2018.gada 30.novembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 102,59 EUR (viens simts divi euro un 59 centi), tajā skaitā
pamatparāds 64,30 EUR un nokavējuma nauda 38,29 EUR.
1.2. Piedzīt no V. K., personas kods: (kods), adrese: (adrese), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 102,59 EUR (viens simts divi euro un 59 centi), kas sastāv no nekustamā
īpašuma nodokļa parāda uz 2013.gada 02.aprīli 30,90 EUR apmērā un nekustamā
īpašuma parāda pieauguma uz 2018.gada 30.novembri 71,69 EUR par nekustamo
īpašumu Rīgas iela 65-23, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1832.
1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami, tos ieskaitot Līvānu
novada domes norēķinu kontā kredītiestādē (AS Citadele banka, konts:
LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts:
LV14UNLA0050018690074,
kods:
UNLALV2X;
AS
Swedbank,
konts:
LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22).
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. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu pilsētā
tika konstatēts, ka SIA “DEKA NV”, reģ. nr. 41502007269, juridiskā adrese: Sporta iela
3B-31, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem īpašumiem „Individuālā
komercuzņēmuma DEKA īpašums”, Mazā Stirnu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 7652 501 0016 un Mazā Stirnu iela 6, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
Nr. 7652 001 0054.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, 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 Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.8-16(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA “DEKA NV””.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas
2018.gada 28.aprīļa pieprasījumu Nr.03167/021/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00423/026/2015, par piedziņas vēršanu uz M. V.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Biedrības ielā 3-14, Līvānos, Līvānu novadā,
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ar kadastra nr. 7611 900 1699, konstatēts, ka Marekam Vanagam par nekustamo īpašumu
Biedrības ielā 3-14, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1699 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.8-16(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no M. V.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
17. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa Ford Tourneo norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018. gada 20. aprīļa vēstuli Nr.
1-12/29 “Par pasažieru autobusu Ford Tourneo” par internātskolas pasažieru autobusa
Ford Tourneo, valsts reģistrācijas numurs EP 6746, 1998. izlaiduma gads, vietu skaits –
12, nobraukums 470368 km, norakstīšanu, un Jēkabpils Autocentra defektācijas aktu, kurā
atzīts, ka tālākai autobusa ekspluatācijai ir nepieciešams automašīnas remonts un finanšu
ieguldījumi ir vismaz 700,00 EUR apmērā, kas ir finansiāli neizdevīgi, un ņemot vērā, ka
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 0,00
EUR, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo
mantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt Līvānu novada domei piederošo autobusu Ford Tourneo, valsts
reģistrācijas numurs EP 6746, šasijas Nr. WFOFXXGBVFWA16262, 1998. izlaiduma
gads, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR.
2. Uzdot Līvānu novada domes Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktoram
Edgaram Vaivodam veikt lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no
uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
3. Lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai un ieņēmumus
ieskaitīt Līvānu novada domes budžetā.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Rudzātu
speciālās internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības “Mednieku klubs “Ašinieki”, reģ. Nr. 40008040105, Uzvaras
ielā 4, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, valdes priekšsēdētāja Staņislava Korsaka
iesniegumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Ašinieki”, Rauniešos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0309, 0,1811 ha platībā atsavināšanu
samaksu veicot līdz 2018.gada 15.jūlijam, un atbilstoši Civillikuma 1765.panta pirmajai
daļai un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai, kas
nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas
termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, kā arī par atlikto maksājumu pircējs
maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma
līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, un pamatojoties uz SIA
„Latio” 2018.gada 9.aprīlī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada
domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes protokola Nr. 7 lēmumu Nr. 7-32 apstiprināto nosacīto
cenu – 400,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
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. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ašinieki”,
Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7682 003 0309, kas sastāv
no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 0,1811 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682
003 0309, par nosacīto cenu 400,00 EUR (četri simti euro), biedrībai “Mednieku klubs
“Ašinieki”, reģ. Nr. 40008040105, Uzvaras ielā 4, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa, 400,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā līdz
2018.gada 15.jūlijam, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS
„SEB banka”, UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS
“Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar biedrību “Mednieku klubs “Ašinieki”,
reģistrācijas Nr. 40008040105, Uzvaras ielā 4, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
noslēdzams līdz 2018.gada 1.jūlijam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle Alīna Dalka.
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19. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa “Rīga”
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Being Design”, reģistrācijas numurs LV40003980608, adrese:
Kantora ielā 70, Rīgā, valdes locekļa Kārļa Žagatas, pieteikumu uz pašvaldībai piederošās
kustamās mantas – kabineta flīģeļa “Rīga”, 1999. iegādes gads, iegādi pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 7-34 „Par pašvaldības kustamās
mantas – kabineta flīģeļa “Rīga” atsavināšanu”, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 19. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot pašvaldības kustamo mantu - kabineta flīģeli “Rīga”, 1999. iegādes gads,
par brīvu cenu 289,26 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi euro, 26 centi) un PVN 60,74
EUR (PVN sešdesmit euro, 74 centi) SIA “Being Design”, reģistrācijas numurs
LV40003980608, adrese: Kantora ielā 70, Rīgā.
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 350 EUR apmērā pircējam jāsamaksā līdz
2018.gada 15.jūlijam, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS
„SEB banka”, UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS
“Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka un Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas
un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
20. Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma līguma
slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot P. D., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa, kas atrodas Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu
novadā, atsavināšanu, par brīvu cenu 3240,00 EUR, kas apstiprināta ar Līvānu novada
domes 2018. gada 29. marta lēmumu Nr. 6-29 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma
dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu”, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - trīs istabu
dzīvokli Nr. 1 Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 66,6 m2, ar
kadastra numuru 7611 900 1083, un kopīpašuma 6660/31150 domājamās daļas no būves
ar kadastra apzīmējumu 76110020903001, par brīvu cenu 3240,00 EUR (trīs tūkstoši divi
simti četrdesmit euro), Pēterim Dombrovskim, dzīvo Celtniecības ielā 6 dz.2, Līvānos,
Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa, 3240,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā līdz
2018. gada 15.jūlijam, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS
„SEB banka”, UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS
“Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar P. D., dzīvo (adrese), noslēdzams līdz 2018.gada
1.jūlijam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle Antra Vilcāne.
21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. G., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošās ½ domājamās daļas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1707, kas
atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
pirkšanu par nosacīto cenu 1000,00 EUR, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes
2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr. 7-30 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 37. un 44.pantiem, kuri nosaka atsavināšanas
kārtību, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētā
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, un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas
ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7611 003 1707, kas sastāv no
atsevišķas apbūvētas zemes vienības 801 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003
1707, ½ domājamo daļu par nosacīto cenu 1000,00 EUR ( viens tūkstotis euro ),
Kasparam Grīnbergam, dzīvo Lāčplēša ielā 11 dz.35, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 1000,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā līdz
2018.gada 15.jūlijam, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS
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„SEB banka”, UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS
“Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar K. G., dzīvo (adrese), noslēdzams līdz 2018.gada
1.jūlijam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle Alīna Dalka.
22. Par dzīvokļa Saules ielā 12-43, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. A., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2018. gada
21. maija iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem
lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu
atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
dzīvokļa īpašumam Nr. 43, Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 75,4
m2, un dzīvojamās mājas kopīpašuma 754/33283 domājamās daļas un 754/33283
domājamās daļas no zemesgabala 4826 m2 platībā ar kadastra Nr. 76110031206 Saules
ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 43 Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kopējo platību 75,4 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma 754/33283 domājamās daļas un
754/33283 domājamās daļas no zemesgabala 4826 m2 platībā ar kadastra Nr.
76110031206 Saules ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, to pārdodot par brīvu cenu
(nosacīto cenu) K. A.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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23. Par Līvānu novada pašvaldības 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 72. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājai
Indrai Upeniecei publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”
un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par pārskata pieejamību.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats uz 44 lpp.
24. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 24. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 25.aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/730), par iekļaušanu dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kurai nepieciešama pašvaldības
palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos saistošajos noteikumos var noteikt
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība un Līvānu novada domes 2016.gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2 punktu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. – 3 cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas nodrošināma ar
dzīvojamo platību, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 3.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 24. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 19.martā Nr. LNP/2-11.1/18/512), par iekļaušanu dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kura nav nodrošināta ar dzīvojamo
platību pēc atgriešanās no Anglijas, un kurai nepieciešama pašvaldības palīdzība, un
saskaņā ar Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un
Līvānu novada domes 2016. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktu,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut J. G., deklarētā dzīvesvieta 9adrese), ģimenes sast. – 1 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas
nodrošināma ar dzīvojamo platību pēc Sociālā dienesta atzinuma, ar kārtas Nr. 3.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 9. maija iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 9. maijā Nr. LNP/2-1.9.2/18/777) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā Rudzātu vidusskolas darbinieci 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. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar
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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 ir 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 K. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 5. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 17. aprīlī Nr. LNP/2-1.9.2/18/699) par 2017. gada 13. septembra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 55 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.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt K. G. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 34a37, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot D. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 5. maija iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 7. maijā Nr. LNP/2-11.1/18/761) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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5.1. Piešķirt D. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 191-2, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 35,6 kv.m., īres tiesības
uz laiku līdz 2018. gada 14. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
5.2. D. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 191-2,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
5.3. Izslēgt D. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr. 2.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.5. 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.
6. Izskatot I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 11. maija iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 11. maijā Nr. LNP/2-11.1/18/797) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā personai, kas iekļauta pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas
pirmām kārtām nodrošināmo personu rindā, jo tiek izlikta no dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās
daļas 2.punkta c) apakšpunktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību
nodrošināmas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu
kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās
telpas, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 59-15, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 50.5 kv.m. īres
tiesības uz laiku līdz 2018. gada 14. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
6.2. I. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 59-15, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
6.3. Izslēgt I. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmām kārtām palīdzību sniedzamās grupas, kārtas Nr. 2.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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 I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 15. maija iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 15. maijā Nr. LNP/2-1.9.2/18/836) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā personai, kas iekļauta pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanas
pirmām kārtām nodrošināmo personu rindā, jo tiek izlikta no dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās
daļas 2.punkta b) apakšpunktam, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību
nodrošināmas maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 5 cilvēki, labiekārtota
3 – istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-12, Rožupē, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2018. gada 14. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
7.2. I. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 3 - istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-12, Rožupē, Līvānu novadā, īri.
7.3. Pilnvarot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju A. Neicenieku
nosslēgt īres līgumu ar I. V.
7.4. Izslēgt I. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, kārtas Nr. 3.
7.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 21. marta iesniegumu
(reģistrēts 2017. gada 21. martā Nr. LNP/2-1.9.2/18/540) par dzīvojamās platības
piešķiršanu kā pašvaldības speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka,
ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt”
un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar
37

speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem” un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par
kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. 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. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Noteikt labiekārtotam 3-istabu dzīvoklim Skolas ielā 5-3, Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
8.2. Piešķirt I. D., deklarētā (adrese), labiekārtota 3-istabu dzīvokļa Skolas ielā 53, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko attiecību laiku,
bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists joprojām ir
nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.3. I. D. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 3 - istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-3, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
īri.
8.4. Pilnvarot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju A. Neicenieku
noslēgt īres līgumu ar I. D.
8.5. Izslēgt I. D. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 7.
8.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.7. 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.
25. Par Sutru sākumskolas direktoru
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2017. gada 28. septembra sēdes lēmumu
Nr. 16-5 “Par Sutru sākumskolas likvidēšanu” un Izglītības un zinātnes ministrijas
2017. gada 31. oktobra vēstuli Nr. 01-14e/4057 “Par saskaņojumu”, kurā atbilstoši
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktam ministrija ir sniegusi saskaņojumu
Sutru sākumskolas likvidācijai ar 2018. gada 1. jūniju, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā
un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, un Darba likuma 101. panta pirmā daļas
9. punktu (tiek samazināts darbinieku skaits), un 112. panta 4. punktu, kurā noteikts, ka
darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, 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. Sakarā ar skolas likvidāciju izslēgt no Līvānu novada domes kā nodokļu
maksātāja struktūrvienību saraksta Sutru sākumskolu, reģ. Nr. 90011357088, un Izglītības
iestāžu reģistra, reģistrācijas Nr. 4211903197.
2. 2018. gada 29. jūnijā atbrīvot no darba Sutru sākumskolas direktoru Māri
Grigali, saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmā daļas 9. punktu – tiek samazināts
darbinieku skaits sakarā ar Sutru sākumskolas likvidāciju.
3. Izmaksāt Mārim Grigalim atlaišanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā un pienākošos kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
4. Sutru sākumskolas direktoram Mārim Grigalim normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā līdz 2018. gada 25. jūnijam veikt Sutru sākumskolas dokumentu nodošanu
glabāšanai Valsts arhīvā un iesniegt Līvānu novada Izglītības pārvaldē apliecinājumu par
Sutru sākumskolas dokumentu iesniegšanu glabāšanā Valsts arhīvā.
5. Noteikt, ka ar Māri Grigali darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu veikt
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
6. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja
Inta Raubiška.
26. Par pasākumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2018”
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot nolikuma „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2018” projektu,
kura mērķis ir iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju piedāvājumu, popularizēt
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, kā arī 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. un 14. punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. 2018. gada 21. jūlijā Līvānu pilsētas svētku norises laikā rīkot pasākumu
„LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2018”
2. Apstiprināt pasākuma „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2018”
nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 8 lpp.
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27. Par Rudzātu vidusskolas direktora atbrīvošanu.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu un
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, un saskaņā ar Rudzātu vidusskolas
direktora Vladislava Spriņģa 2018. gada 25. aprīļa iesniegumu (reģistrēts 2017.gada 25.
aprīlī ar Nr. 2-2.12/17/219) par atbrīvošanu no ieņemamā amata sakarā ar aiziešanu
pensijā, un atbilstoši 2018. gada 22. februārī noteikumu Nr. 1 “Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 55. punktam, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Vladislavu Spriņģi no Rudzātu vidusskolas direktora amata
2018. gada 29. jūnijā saskaņā ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu pēc darbinieka
uzteikuma sakarā ar aiziešanu pensijā.
2. Rudzātu vidusskolas direktoram Vladislavam Spriņģim nodot lietas un iestādes
vadītāja pārziņā esošās materiālās vērtības Rudzātu vidusskolas direktora vietniecei
izglītības jomā Katrīnai Grozai.
3. Vladislavam Spriņģim sakarā ar aiziešanu pensijā piešķirt naudas balvu 200
EUR apmērā.
4. Izmaksāt Vladislavam Spriņģim pienākošos kompensāciju par neizmantoto
atvaļinājumu.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
28. Par izmaiņām komisiju un valdes sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Izskatot Sanitas Pinupes, Rožupes un Sutru kultūras nama vadītājas, Līvānu
novada iedzīvotājas, 2018. gada 9. maija iesniegumu par iekļaušanu Rožupes pagasta
valdes sastāvā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu
novada pašvaldības nolikuma 59.12. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam
V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Ar 2018. gada 1. jūniju iekļaut Sanitu Pinupi Rožupes pagasta valdes sastāva.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Neicenieks.
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2. Izskatot Līvānu novada domes Administratīvās komisijas locekles Klavdijas
Daukštes 2018. gada 3. maija iesniegumu par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61.
pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2018. gada 1.jūniju atbrīvot Klavdiju Daukšti no Administratīvās komisijas
locekļa pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva, saskaņā ar viņas iesniegumu.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par Administratīvās
komisijas darbu Antra Vilcāne.
3. Izskatot Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas locekles
Annas Zvejnieces 2018. gada 9. maija iesniegumu par atbrīvošanu no Vides uzraudzības
un kārtības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.8.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2018. gada 1. jūniju atbrīvot Annu Zvejnieci no Vides uzraudzības un
kārtības komisijas locekļa pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva, saskaņā ar viņas
iesniegumu.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par Vides uzraudzības un
kārtības komisijas darbu Gunita Vaivode.

29. Par priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu noteikšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Krauklei
Ievērojot Līvānu novada pašvaldības rīkotā pasākuma Līvānu pilsētas svētki –
2018, kas notiks š.g. 20. – 21. jūlijā, koncepciju – popularizēt Līvānu novada kultūras
identitāti, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
un pamatojoties uz Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
“(3) Pašvaldības vismaz 120 dienas pirms vēlēšanu dienas var noteikt publiskās
lietošanas ārtelpas, kur nedrīkst novietot galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas
nojumes, un laiku, kad nedrīkst novietot galdus un uzsliet teltis un pārvietojamas
nojumes”, kā arī ņemot vērā, ka 2018. gada 6. oktobrī notiek 13.Saeimas vēlēšanas un
priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst no 120. dienas līdz vēlēšanu dienai, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Līvānu novada pašvaldības rīkotā pasākuma “Līvānu pilsētas svētki
– 2018” laikā no 2018. gada 20. jūlija plkst. 8.00 līdz 22. jūlija plkst. 8.00 visā Līvānu
pilsētas teritorijā (publiskās lietošanas ārtelpās) nedrīkst veikt jebkāda veida Saeimas
vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitāciju, tai skaitā šiem nolūkiem novietot galdus un uzsliet
teltis un pārvietojamas nojumes.
2. Kontroli par šajā lēmumā noteikto priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu
ievērošanu veikt Līvānu novada domes kārtībniekam Oļegam Jekaraševam.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
30. Par sadarbības līguma slēgšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Aļijevam, G. Krauklei, A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
Izvērtējot Vispārizglītojošo skolu izcilības balvas pedagogiem vērtēšanas
komisijas un Mācību stipendijas Līvānu novada jauniešu studijām augstskolā vērtēšanas
komisijas ierosinājumu, kā arī ņemot vērā ziedotāju viedokli par izcilības balvas
pedagogiem un jauniešu studijām augstskolā stipendijām ziedotāju piešķirto līdzekļu
administrēšanas tiesību nodošanu nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ.
Nr. 40008210954, juridiskā adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301,
kuram ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ir saņemts Valsts ieņēmumu
dienesta saskaņojums stipendijām paredzēto līdzekļu pārvaldīšanai, un pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas
nosaka, ka: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē
vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu” un 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds”,
reģ. Nr. 40008210954, juridiskā adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV5301, par ziedoto līdzekļu stipendijām Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās un
Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem administrēšanu 2018. gadā (skatīt
līguma projektu pielikumā).
2. Saskaņot Nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” iesniegtos
nolikumus:
2.1. nolikumu “Par Radošā darba stipendijas piešķiršanas kārtību Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem” (skatīt pielikumā);
2.2. stipendiju nolikumu “„Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada
jauniešu studijām augstskolās” (skatīt pielikumā).
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3. Atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1. Līvānu novada domes nolikumu “Par izcilības balvas piešķiršanas kārtību
Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem”, kas apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2013. gada 28. novembra sēdes protokola Nr. 20 lēmumu Nr. 20-6;
3.2. Līvānu novada domes nolikumu „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu
novada jauniešu studijām augstskolās”, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2014. gada
25. septembra sēdes protokola Nr. 15 lēmumu Nr. 15-3.
4. Noteikt ka atbildīgā par sadarbības līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne, par šī lēmuma izpildi Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece.
Pielikumā:
1) sadarbības līguma projekts uz 3 lpp.,
2) nolikums “Par Radošā darba stipendijas piešķiršanas kārtību Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem” uz 2 lpp.,
3) stipendiju nolikums „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada jauniešu
studijām augstskolās” uz 3 lpp.
31. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu
„Grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu
novada pašvaldībā”” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pantu, 35. panta
ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta
sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu un 43.panta trešo daļu un ņemot vērā
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015. gada
26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””.
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
32. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā”.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu
„Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu
paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem
Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 13. un 15. punktu, un ņemot vērā sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā””.
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 saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
33. Par Līvānu novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta iesniegto dienesta nolikuma projektu
jaunā redakcijā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
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M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Līvānu novada Sociālā
dienesta nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2005. gada 29. decembra sēdes
lēmumu Nr. 20-24.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 7 lpp.
34. Par pasākumu „LĪVĀNU NOVADA PAGASTU SVĒTKI 2018”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro S. Pinupe
Izskatot nolikuma „LĪVĀNU NOVADA PAGASTU SVĒTKI 2018” projektu,
kura mērķis ir popularizēt Līvānu novada pagastu kultūras identitāti, sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī savstarpējo
komunikāciju, un pamatojoties, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. 2018. gada 22. jūnijā Līvānu novada Rožupes pagasta estrādē rīkot pasākumu
„LĪVĀNU NOVADA PAGASTU SVĒTKI 2018”.
2. Apstiprināt pasākuma „LĪVĀNU NOVADA PAGASTU SVĒTKI 2018”
nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Kultūras centra
direktore Aija Smirnova un Rožupes pagasta kultūras nama vadītāja Sanita Pinupe.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
Sēde beidzas plkst.1215
Protokols parakstīts 2018. gada 7. jūnijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja domes
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts

I. Raubiška
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