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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) Andrejs BONDAREVS
2) Māris GRIGALIS
3) Ināra KALVĀNE
4) Ginta KRAUKLE
5) Valdis LABINSKIS
6) Jānis MAGDAĻENOKS
7) Ivans MATROSOVS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS /piedalās domes sēdē līdz plkst.930/
10) Andris VAIVODS
11) Ainis VEIGURS
12) Mārīte VILCĀNE /piedalās domes sēdē līdz plkst.930/
Nav ieradušies deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Inese JAUNUŠĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ,
3) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
3) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

4) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
5) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
6) Inese STAHOVSKA, LUAC vadītāja,
7) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
8) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
9) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.,
10) Janīna USĀRE, Jaunsilavas pamatskolas direktore,
11) Līga DŽERIŅA, Līvānu novada KC direktores p.i.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 12. jautājumu „Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav NOLEMJ iekļaut darba kārtībā 12. jautājumu „Par Līvānu novada
domes priekšsēdētāja atvaļinājumu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
4. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa. Ziņo A. Vaivods.
7. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
8. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 65-1, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods.
11. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie bērzi” Rožupes pagastā, Līvānu
novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, G. Krauklei, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sniedz ieskatu pilsētas svētku pasākumu norisē
un problēmām, kuras jārisina, kā arī informē par projektu īstenošanas gaitu.
28. jūnijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
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No 30. jūnija līdz 8. jūlijam norisinājās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki, kuros no Līvānu novada piedalījās 422 dalībnieki no 17 kolektīviem.
1. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle uzrunāja novada kolektīvus pirms došanās uz XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.
1. jūlijā Līvānu novada domes vadība kopā ar Līvānu novada kolektīviem Rīgā
piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku gājienā.
10. jūlijā Līvānu novada domes un Līvānu novada Kultūras centra vadība tikās ar
Līvānu novadā pārstāvēto konfesiju garīgajiem līderiem, lai pārrunātu Līvānu pilsētas
svētku ietvaros notiekošā Ekumeniskā dievkalpojuma norisi.
11. jūlijā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par
Līvānu 1. vidusskolas direktoru.
11. un 12. jūlijā Līvānu novada domes vadība tikās ar operatīvo dienestu pārstāvjiem,
lai pārrunātu ar pilsētas svētku norisi saistītos jautājumus.
12. jūlijā notika Sutru pagasta valdes sēde un Jersikas pagasta valdes sēde.
13. jūlijā notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
13. jūlijā notika konkursa uzņēmējiem „Līvānu novads VAR!” iesniegto pieteikumu
izvērtēšana. Kopumā konkursam tika saņemti 16 pieteikumi.
16. jūlijā notika Turku pagasta valdes sēde.
16. jūlijā notika Līvānu novada domes Dzīvokļu komisijas sēde.
16. jūlijā notika sanāksme par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmu 2019-2025.gadam.
16. un 17. jūlijā Līvānu novadā viesojās Ukrainas Čerņihovas reģiona pilsētu un ciemu
vadītāji, kuri apmeklēja SIA “Rudzāts” un tikās ar domes vadību un atbildīgajiem
darbiniekiem, lai iepazītos ar Latvijas administratīvi teritoriālās reformas pieredzi.
18. jūlijā notika Līvānu pilsētas svētku darba grupas sanāksme.
18. jūlijā notika Attīstības plānošanas komisijas sēde, kurā tika skatīta Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programma 2019-2025.gadam.
19. jūlijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
19. jūlijā Līvānos notika Betsafe spēkavīru čempionāta 3.posms, kurā uzvarēja
līvānietis Artis Plivda.
No 19. līdz 22. jūlijam notika Līvānu pilsētas svētku pasākumi.
20. jūlijā Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar Baltkrievijas
Žodinas pilsētas pārstāvjiem, lai viņus iepazīstinātu ar Līvānu novada pieredzi
attālinātās ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas ieviešanā.
20. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste Zelta kāzu jubilejā sveica
līvāniešus Līviju un Antonu Čeverus.
24. un 25. jūlijā Līvānu novada domes vadība un Latgales mākslas un amatniecības
centra specialisti kopā ar citu Latgales pašvaldību pārstāvjiem piedalījās pieredzes
apmaiņas pasākumā Utenā un Anīkščos (Lietuvā). Pasākuma mērķis: sadarbības
stiprināšana un iepazīšanās ar labās prakses piemēriem kultūras un tūrisma jomā.
Pasākums tika rīkots projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros.
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2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot J. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 17. jūlija iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 17. jūlijā Nr. LNP/2-11.1/18/1146) par 2018. gada 16. februāra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 188 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt V. Š. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
57A-13, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot D. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 13. jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 13. jūnijā Nr. LNP/2-11.1/18/1137) par 2016. gada
19. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 40 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 A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt D. D. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
42A-44, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 26. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 26. jūnijā Nr. LNP/2-11.1/18/1107) par 2018. gada
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26. februāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 245 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 A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt A. L. īres tiesības uz labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā
6A-3, Līvānos, Līvānu novadā, atsevišķu dzīvojamo telpu 3A, kopējā lietderīgā platība
23,45 m2, dzīvojamā platība 16,3 m2, līdz 2019.gada 26.jūlijam.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot T. N., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 13. jūlija
iesniegumu (reģ. 2018. gada 13. jūlijā ar nr. 2-11.1/18/1138) par iekļaušanu 1.kārtas
rindā pašvaldības dzīvokļa īres tiesību iegūšanai un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez vecāku gādības
palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa
ārpusģimenes aprūpe, un 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut T. N., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr 9.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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 A. Ķ., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 07. maija
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 07.maija Nr. LNP/2-11.1/18/756), par iekļaušanu
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dzīves apstākļu uzlabošanas rindā kā personu, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību
un kurai nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, un kuras
apgādībā ir 2 nepilngadīgi bērni, un saskaņā ar Līvānu novada Bāriņtiesas 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 2006. 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut A. Ķ., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas
nodrošināma ar dzīvojamo platību pēc Bāriņtiesas atzinuma, ar kārtas Nr. 4.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Švarci” ar kopējo kadastra numuru 7652-0030274, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces M. Š., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas S. Š., dzīvo (adrese), 2018.gada 26.jūnija iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Švarci”, kas sastāv no sešām zemes vienībām 8,9410 ha
kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā sesto zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-004-0057, 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” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
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NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Švarci”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-003-0274, zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-004-0057, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652004-0057 piešķirt jaunu nosaukumu „Ūdri” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Andrejlīči” ar kopējo kadastra numuru 7682003-0113, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, SIA “Trovent”,
reģ.Nr.40103965785, juridiskā adrese Pulkveža Brieža ielā 14, Siguldā, valdes locekļa
Normunda Kalnozola, 2018.gada 21.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Andrejlīči”, kas sastāv no trijām zemes vienībām 15,8 ha kopplatībā, sadalīšanu,
atdalot no tā pirmo zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030113, 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”, pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Andrejlīči”, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7682-003-0113, pirmo zemes vienību 3,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0113, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030113 piešķirt jaunu nosaukumu „Andrejpļava” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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3. Mainīt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0113
ar nosaukumu ,,Andrejlīči” 3,1 ha platībā un ar to funkcionāli saistīto būvi noteikto
adresi: ,,Andrejlīči”, Promi, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334 (klasifikatora
kods 105866501) uz adresi: ,,Andrejpļava”, Promi, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV5334.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma „Priedītes” ar kopējo kadastra numuru 7652004-0158, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces SIA ,,IRI Asset
Management”, reģ. Nr.40103279083, juridiskā adrese: Ādažu iela 24, Bukulti,
Garkalnes novads, pilnvarotās personas Mārtiņa Seiļa, 2018.gada 13.jūlija iesniegumu
Nr. 101 par nekustamā īpašuma „Priedītes”, kas sastāv no trīs zemes vienībām 18,89
ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 5,52 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-004-0170 un trešo zemes vienību 2,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-004-0148, piešķirt tām 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” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām’’ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Priedītes”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-004-0158, otro zemes vienību 5,52 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0170 un trešo zemes vienību 2,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0148, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
3.2. Atdalāmajām zemes vienībām 5,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0170 un 2,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0148 piešķirt
jaunu nosaukumu „Dižmežpļavas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
4. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro H. Jablonska
1. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2018.gada 16.jūlija vēstuli Nr. 1-12/36 par
papildus līdzekļu piešķiršanu Jaunsilavas pamatskolas svinību zāles remontdarbu
veikšanai, kuru izmaksas saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem sastāda 8129,94 EUR
(ieskaitot PVN 21%), un ņemot vērā, ka daļa no remontdarbu izmaksām 5129,94 EUR
apmērā tiks finansēta no Jaunsilavas pamatskolas 2018.gada budžeta līdzekļiem, līdz
ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda 3000,00 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 3000,00 EUR apmērā Jaunsilavas pamatskolas
svinību zāles remontdarbu veikšanai 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 pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2018.gada 17.jūlija vēstuli Nr. 1-12/34 par
papildus līdzekļu piešķiršanu kurināmās malkas iegādei, sakarā ar to, ka iepirkuma
līguma summa par kurināmās malkas apjomu sastāda 13 367,48 EUR (ieskaitot PVN
21%), un ņemot vērā, ka 10567,48 EUR tiks finansēti no Rudzātu vidusskolas
2018.gada budžeta līdzekļiem, līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda 2800,00 EUR,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
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2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2800,00 EUR apmērā Rudzātu vidusskolai
kurināmās malkas iegādei no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktora p.i. Katrīna Groza un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Ineses Stahovskas
2018. gada 18. jūlija iesniegumu un Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa
„Līvānu novads VAR 2018” pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai komisijas 2018.
gada 13.jūlija sēdes priekšlikumu par papildus līdzekļu 3172,88 EUR apmērā
piešķiršanu piecu atbalstīto projektu („Aprīkojuma iegāde jaunu produktu un
pakalpojumu attīstībai kafejnīcā „5.elements”, „Zāģis”, „SIA „Anca-R””, Skaistums
visiem”, „Industriālo palešu ražošanas modernizācija”) realizācijai un pamatojoties uz
projektu atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam 1.prioritātes („Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība”)
rīcības virziena 1.3. (“Visa mūža garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju
pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme
strādāt”) rīcībai 1.3.3. („Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra darbības
paplašināšana”), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 3172,88 EUR (trīs tūkstoši viens simts
septiņdesmit divi euro un 88 centi) līdzfinansējumam Līvānu novada domes konkursā
„Līvānu novads VAR 2018” piecu atbalstīto uzņēmēju projektu realizēšanai, apmaksu
veicot no Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā “Izdevumu
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim
Paskaidro H. Jablonska
Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
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paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros
izstrādāta projekta “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana – 3.kārta” 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 A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 76704,00 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši
septiņi simti četri euro) apmērā 2018.gada septembrī uz 10 gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda projekta “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana – 3.kārta” īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu
gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu
novada domes budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste, L. Ancāne
1. Izskatot 2018.gada 02.jūlijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” publicēto paziņojumu par to, ka Latgales apgabaltiesas zvērināta
tiesu izpildītāja Ineta Podiņa pirmajā izsolē pārdod E. S. piederošo nekustamo īpašumu
Zaļā ielā 12-35, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 900 0932, tika konstatēts,
ka:
Līvānu novada dome 2017.gada 30.novembrī izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. S. un pieņēma lēmumu Nr.19-21(1) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
no E. S.”.
E. S. par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 12-35, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7611 900 0932 uz 2017.gada 31.decembri bija konstatēts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 246,46 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda pieaugums uz
2018.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 23,61 EUR, tajā skaitā pamatparāds 16,88 EUR un
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nokavējuma nauda 6,73 EUR, kopsummā 270,07 EUR, tajā skaitā pamatparāds 166,12
EUR un nokavējuma nauda 103,95 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. un 21.pantu, un
Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā Nr.1921(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no E. S.”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo
summu (par nekustamo īpašumu Zaļā iela 12-35, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra
Nr.7611 900 0932), kas uz 2018.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 270,07 EUR (divi simti
septiņdesmit euro un 07 centi), tajā skaitā pamatparāds 166,12 EUR un nokavējuma
nauda 103,95 EUR.
1.2. Piedzīt no E. S., personas kods (kods), norādītā uzturēšanās adrese ārzemēs:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 270,07 EUR (divi simti septiņdesmit euro
un 07 centi), tajā skaitā pamatparāds 166,12 EUR un nokavējuma nauda 103,95 EUR,
kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2017.gada 31.decembri 246,46
EUR (divi simti četrdesmit seši euro un 46 centi) tajā skaitā pamatparāds 149,24 EUR
un nokavējuma nauda 97,22 EUR un nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma
23,61 EUR (divdesmit trīs euro un 61 cents) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 16,88
EUR un nokavējuma nauda 6,73 EUR uz 2018.gada 31.decembri par nekustamo
īpašumu Zaļā iela 12-35, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 0932.
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. Izskatot 2018.gada 03.jūlijā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” publicēto paziņojumu par to, ka Latgales apgabaltiesas zvērināta
tiesu izpildītāja Ineta Podiņa pirmajā izsolē pārdod SIA “Railu-73”, reģ. nr.
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41503057303 piederošo nekustamo īpašumu Skrebeļi 3, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra Nr. 7666 001 0031, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2017.gada 29.jūnijā izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no SIA “Railu-73” un pieņēma lēmumu Nr.12-6(7) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
no SIA “Railu-73””.
SIA “Railu-73” par nekustamo īpašumu Skrebeļi 3, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra Nr. 7666 001 0031 uz 2017.gada 31.decembri bija konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 52,83 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda pieaugums uz
2018.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 10,51 EUR, tajā skaitā pamatparāds 8,90 EUR un
nokavējuma nauda 1,61 EUR, kopsummā 63,34 EUR, tajā skaitā pamatparāds 45,69
EUR un nokavējuma nauda 17,65 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. un 21.pantu, un
Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā Nr.12-6(7)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no SIA “Railu-73””, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo
summu (par nekustamo īpašumu Skrebeļi 3, Rožupes pagasts, Līvānu novads ar
kadastra Nr.7666 001 0031), kas uz 2018.gada 31.decembri (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 63,34 EUR
(sešdesmit trīs euro un 34 centi), tajā skaitā pamatparāds 45,69 EUR un nokavējuma
nauda 17,65 EUR.
2.2. Piedzīt no SIA “Railu-73”, reģ. nr. 41503057303, juridiskā adrese: Līvānu
iela 9, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 63,34 EUR (sešdesmit trīs euro un 34 centi), tajā skaitā pamatparāds
45,69 EUR un nokavējuma nauda 17,65 EUR, kas sastāv no nekustamā īpašuma
nodokļa parāda uz 2017.gada 31.decembri 52,83 EUR (piecdesmit divi euro un 83
centi) tajā skaitā pamatparāds 36,79 EUR un nokavējuma nauda 16,04 EUR un
nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 10,51 EUR (desmit euro un 51 cents)
apmērā, tajā skaitā pamatparāds 8,90 EUR un nokavējuma nauda 1,61 EUR uz

13

2018.gada 31.decembri par nekustamo īpašumu Skrebeļi 3, Rožupes pagasts, Līvānu
novads ar kadastra Nr.7666 001 0031.
2.3. 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).
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. 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.
3. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka R. G., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par ¼ domājamo daļu no nekustamā
īpašuma Zaļā ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr.7611 003 0208.
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 A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.3-6(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R. G.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka A. S., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašuma Rīgas ielā
191-8, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr.7611 900 1323.
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 A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
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4.1. Pieņemt lēmumu Nr.12-6(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. S.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Zaķes
2018.gada 06.jūlija paziņojumu Nr.07862/028/2018-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00704/028/2014, par piedziņas vēršanu uz V. K. piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 211A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
nr. 7611 005 0832, konstatēts, ka Valērijam Konstantinovam par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 211A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 005 0832 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 A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt lēmumu Nr.12-6(5) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. K.”.
5.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
6. Izskatot Turku pagasta valdes 2018.gada 16.jūlija sēdes protokola Nr.7-2
lēmumu Nr.2(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA “NECENICE
COMPANY”, reģ. nr. 40103543642, tika konstatēts, ka SIA “NECENICE
COMPANY”, juridiskā adrese: Brīvības iela 139-3, Rīga, LV-1012 nav savlaicīgi
samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu “Sīpoliņi”,
Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 007 0236.
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 Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Pieņemt lēmumu Nr.12-6(5) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA “NECENICE COMPANY””.
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6.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
7. Izskatot Turku pagasta valdes 2018.gada 16.jūlija sēdes protokola Nr.7-2
lēmumu Nr.2(2) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. K., tika
konstatēts, ka A. K., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Mežsalas”, Turku
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7686 001 0235.
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.pantu un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Pieņemt lēmumu Nr.12-6(7) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K.”.
7.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
7. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot D. T., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2018.
gada 1. jūnija iesniegumu (reģ. ar Nr. LNP/ 2-7.1/18/954) par izīrēta dzīvokļa Nr. 4
Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā 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.panta pirmās daļas 17. apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Nr. 4 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 53,51 m2 un 5351/229762 domājamās daļas dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 1737 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0315 Rīgas ielā 57, Līvānos,
Līvānu novadā.
1.2. Nodot atsavināšanai 2-istabu dzīvokli Nr. 4 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kopējo platību 53,51 m2 un 5351/229762 domājamās daļas dzīvojamās
mājas kopīpašuma un zemesgabala 1737 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0315
Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu)
dzīvokļa īrniekam D. T..
1.3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
2. Izskatot K. V., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese)
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.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Nr. 6 Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 59,60 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 1757 m2 platībā ar
kadastra Nr. 7611 004 0522 Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā 5960/267842
domājamās daļas.
2.2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 6 Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kopējo platību 59,60 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 1757 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 004 0522 Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā,
5960/267842 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa
īrniecei K. V.
2.3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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8. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva”” reģ. Nr. 40008122863,
juridiskā adrese: Rīgas iela 12, Līvānos, valdes locekles Ingas Salmiņas 2018.gada
10.maija iesniegumu par Telpu nomas līguma Nr. LNP/2-13.6/17/15 pagarinājumu,
saglabājot esošos noteikumus, un ņemot vērā Līvānu bērnu un jauniešu centra 2018.
gada 19. aprīļa vēstuli Nr. 1-6/37 „Par NVO apvienības „Perspektīva” nomāto telpu
izmantošanu Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņa nodarbībām
Līvānu uzņēmējdarbības centrā”, konstatēts, ka biedrībai nomā ir nodota telpa ar litera
Nr. 12a (38,6 m2 platībā), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā Domes
ielā 3, Līvānos, piemērojot telpu nomas maksai 50 % atvieglojumu no cenrādi
apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī otrajā nomas gadā, tas ir 0,71 EUR /m2
mēnesī, kopā par iznomāto platību 27,41 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN,
radošo darbnīcu un pulciņu organizēšanai stikla kausēšanā Līvānu Bērnu un jauniešu
centra bērniem, kā arī skolēnu, tūristu un Latgales mākslas un amatniecības centra
apmeklētāju grupām un citiem interesantiem.
Ņemot vērā biedrības ieguldījumu stikla kausēšanas un apstrādes
popularizēšanā Līvānu novadā, un ievērojot sabiedrības intereses un lietderības
apsvērumus un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 7. punktu, un
pamatojoties uz Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādi,
kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr. 20-12
un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas
14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt telpu nomas līgumu ar biedrību „Radošā apvienība „Perspektīva””,
reģ. Nr. 40008122863, juridiskā adrese: Rīgas iela 12, Līvānos, par telpas Nr.12a,
platībā 38,6 m2, kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkā ar kadastra
apzīmējumu 76110040702001, Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, ēkas 1.stāvā,
nomu radošo darbnīcu organizēšanai stikla kausēšanā uz 1 (vienu) gadu, saglabājot
esošo nomas maksu mēnesī (50 % apmērā no Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra
apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī otrajā nomas gadā) 0,71 EUR /m2 mēnesī t.i.
27,41 EUR mēnesī un PVN. Nomas maksa piemērojama ar 2018.gada 1.augustu.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu, (50%
apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām).
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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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: Vienošanās par telpu nomas līguma pagarinājumu projekts
9. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Veiguram, J. Magdaļenokam
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2018.gada 13.jūlija vēstuli Nr.115/64 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā
ar izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu vadītāju personālā, ņemot vērā,
ka filiāļu vadītāji papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu vadītāju
pienākumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Ar 2018.gada 1.augustu noteikt Turku saieta nama amatu vienībai
“vadītājs”, profesijas kods 1431 11, slodzi 0,5 un amata darba algu 820,00 EUR par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.2. Ar 2018.gada 1.augustu noteikt darba algu Līvānu novada Kultūras centra
amata vienībai “vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 1182,40 EUR mēnesī par vienu
likmi, papildus veicot folkloras kopas “Turki” vadītāja amata pienākumus (skat. amatu
vienību sarakstu pielikumā).
1.3. Ar 2018. gada 1.augustu noteikt Rudzātu saieta nama amatu vienībai
“kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods 3432 12, slodzi 0,5 un amata darba
algu 820,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.4. Ar 2018.gada 1.augustu noteikt Sutru kultūras nama amata vienībai
“vadītājs”, profesijas kods 1431 11, ar slodzi 0,5 amata darba algu 820,00 EUR par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018.gada 18.jūlija vēstuli Nr. 1-13/74 par
izmaiņām amatu vienību sarakstā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam,
„par”, deputātam A. Veiguram „pret” un deputātam V. Labinskim „atturoties” ,
NOLEMJ:
2.1. Ar 2018.gada 1.augustu iekļaut Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “sporta kompleksa pārvaldnieks” 0,8 likmes, profesijas kods
1431 03, ar darba algu 840,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties” ,
NOLEMJ:
2.2. Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina darbības nodrošināšanai ar 2018. gada
1. oktobri iekļaut amatu vienību sarakstā amata vienības:
2.2.1. “apkopējs”, profesijas kods 9112 01, 2 likmes ar darba algu 430,00 EUR
par vienu likmi;
2.2.2. “administrators”, profesijas kods 4226 03, 2 likmes ar darba algu 430,00
EUR par vienu likmi;
2.2.3. “glābējs”, profesijas kods 5411 03, 2 likmes ar darba algu 430,00 EUR
par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktora
vietniece Zeltīte Vanaga.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp.

10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 65-1, Līvānos, Līvānu novadā
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtās daļas
5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un atbilstoši Līvānu
novada domes 2017.gada 12. maija lēmumam Nr.6-2 „Par dzīvokļa Rīgas ielā 65-1,
Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA „Latio” 2018. gada 21. jūnija
nekustamā īpašuma vērtējumam reģ. Nr. V/18-581, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 1,
dzīvojamā mājā Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 4000 EUR (četri
tūkstoši euro) apmērā, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
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Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pārdot O. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese) (kadastra numurs 7611 900 1117)
ar kopējo platību 36,5 m2 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas kopīpašuma 3660/267842 domājamās daļas, 3660/267842
domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1605 m2 (kadastra numurs 7611
004 0521).
2. Samaksas apmēru, atbilstoši novērtējumam par īpašumā nodoto dzīvokli un
dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamo daļu, tai skaitā zemes domājamo daļu, noteikt
4000 EUR (četri tūkstoši euro).
3. O. L. mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt šī lēmuma 2.
punktā noteikto maksājumu, to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595,
AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Pirkuma līgumu ar O. L. noslēgt pēc šī lēmuma 2. punktā noteiktās samaksas
veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par pirkuma līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā
8, Rēzeknē, LV-4601).
11. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot R. V., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Baltie Bērzi”, Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
numuru 7666 009 0208, kas sastāv no divām zemes vienībām 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0207, un 12,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0207,
atsavināšanu uz nomaksu, 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 10.aprīlī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada
domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes protokola Nr. 7 lēmumu Nr. 7-31 apstiprināto
nosacīto cenu – 20000,00 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
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pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Baltie
Bērzi”, Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009
0208, kas sastāv no divām zemes vienībām 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 009 0207, un 12,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0207, par nosacīto
cenu 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro), R. V., dzīvesvieta deklarēta (adrese),
slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5 (pieciem) gadiem.
2. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami: 2000,00 EUR (divi
tūkstoši euro) līdz 2018.gada 30.septembrim, atlikušie 18000,00 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši euro) - līdz 2022.gada 31.decembrim, veicot vienreiz gadā
maksājumu 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro) apmērā līdz katra gada
31.decembrim, 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 R. V. noslēdzams līdz 2018.gada
1.septembrim.
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.
12. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2018. gada
18. jūlija iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo
daļu un Darba likuma 149. panta pirmo daļu un 151.panta otro daļu, 2016. gada
31. marta saistošajiem noteikumu Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums”
24.1.punktu un Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumu nr. 1 „Līvānu
novada domes atlīdzības noteikumi” 8. punktu un 11. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, A. Vaivodam, A. Veiguram „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav un deputātei G. Krauklei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – sešpadsmit darba dienas no 2018. gada 23. augusta līdz
13. septembrim par periodu no 2017. gada 6. septembra līdz 2018. gada 5. septembrim
un piecas papildatvaļinājuma dienas no 2018. gada 14. septembra līdz 2018. gada
20. septembrim.
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2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei.
3. Par domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu atbilstošajā periodā noteikt
Gintai Krauklei 30% piemaksu pie amatalgas.
4. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2018. gada 2. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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