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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2018. gada 25. oktobrī

Nr.18

Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
ŠMUKSTE
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS līdz plkst. 12.00
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Ivans MATROSOVS
9) Jānis MAGDAĻENOKS līdz plkst. 10.30
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Ainis VEIGURS
Nav ieradušies deputāti:
1) Mārīte VILCĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
3) Iveta Dobele, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
4) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas speciālists
5) Ingūna Liepiņa, ekonomiste

Renāte

6) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
7) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
8) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
9) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja
10) Ainārs Skromāns, būvinženieris
11) Sanita Grabāne, juriskonsulte
12) Armands Grundulis, mākslinieks
13) Arturs Unikins, režisors
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par papildinājumu domes sēdes
darba kārtībā izskatāmajos jautājumos, tos papildinot ar jautājumiem, kas nav izskatīti
komitejās. Domes sēdes 11. darba kārtības jautājumam par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu papildus iekļauti izskatīšanai divi apakšpunkti, darba kārtības
15. jautājumā „ Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 88, Līvānos,
Līvānu novadā” ir redakcionāli precizēta lēmuma 7. daļa, domes sēdes 17. punktam
papildus iekļauti divi apakšpunkti.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par grozījumiem Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
4. Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Atzinības rakstu. Ziņo
I. Kalvāne.
6. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
7. Par Līvānu novada Izglītības pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo
I. Kalvāne.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par adrešu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem. Ziņo
J. Magdaļenoks.
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo
J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 88, Līvānos,
Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
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16. Par grozījumiem Līvānu novada domes noteikumos “Līvānu novada
pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas, izdevumu uzskaites un
kontroles kārtība”. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžetā. Ziņo A.
Vaivods.
19. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā. Ziņo A. Vaivods.
22. Par nekustamā īpašuma “Alejas” Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
23. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
Deputāts Jānis Magdaļenoks ierosina mainīt izskatāmo jautājumu secību un
Tautsaimniecības komitejas izvirzītos darba kārtības jautājumus no 8. punkta līdz 16.
punktam izskatīt pēc 1. jautājuma.
Deputāti piekrīt mainīt izskatāmo jautājumu secību un izskatīt jautājumus no
8. punkta līdz 16. punktam ieskaitot, pēc 1. jautājuma.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Pastaram, A. Vaiguram
Paskaidro U. Skreivers
27. septembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28. septembrī Baltkrievijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
Baltkrievijas Žodino pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Jurijs Šarijs parakstīja
sadarbības līgumu.
30. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
dievkalpojumā Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes baznīcā, kuru
vadīja Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
30. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atklāja Līvānu
peldbaseinu “Upe”. To iesvētīja Romas katoļu Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps
Jānis Bulis.
2.oktobrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās AS “Sadales
tīkls” informatīvā pasākumā, kurā uzņēmums iepazīstināja ar nākošo divu gadu darba
plānu Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novados.
3. oktobrī Līvānu novada domes Izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē,
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kurā tika skatīti jautājumi: par deinstitucionalizācijas aktualitātēm un Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) veiktajām pārbaudēm pašvaldībās; par Veselības
aprūpes finansēšanas likuma ieviešanu; par kārtību un apjomu, kādā iedzīvotāji varēs
saņemt valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus; par sadarbību cilvēku
tirdzniecības novēršanas un bērnu tiesību aizsardzības ārvalstīs jautājumos.
4. oktobrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika lemts par valsts
mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu
pedagogu darba samaksai, par valsts budžeta finansējuma sadali programmas
“Latvijas skolas soma” īstenošanai, par līdzekļu piešķiršanu biedrības “Sava kabata”
projekta līdzfinansējumam, par izmaiņām Rudzātu pagasta valdes sastāvā.
4. oktobrī notika Līvānu novada pašvaldības kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības,
jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
6. oktobrī notika 13. Saeimas vēlēšanas.
8. un 9. oktobrī akreditācijas eksperti vērtēja Jersikas pamatskolu.
No 9. līdz 11. oktobrim Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods,
Bauskas, Pārgaujas un Engures novadu pašvaldību vadība un Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvji Briselē (Beļģijā) piedalījās organizācijas “Platforma” konferencē
“Attīstības sadarbības 10 gadi”. Vizīti “Latvijas pašvaldību pārstāvju vizīte Briselē
par attīstības sadarbības tematiku” rīkoja Latvijas Pašvaldību savienība.
9. oktobrī notika Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas sēde un
Rožupes pagasta valdes sēde.
10. un 11. oktobrī akreditācijas eksperti vērtēja Rudzātu speciālo internātpamatskolu.
11. oktobrī notika Sutru pagasta valdes sēde un Līvānu novada domes Vides
uzraudzības un kārtības komisijas izbraukuma sēde.
15. oktobrī notika Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
16. oktobrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību un speciālistiem, lai pārrunātu
aktuālos jautājumus.
16. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Kasparu
Lindbergu. Tika pārrunāta Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas Proklamēšanas
100.gadadienas pasākumu norise un citi sadarbības jautājumi.
18. oktobrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
18. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un atbildīgie domes
darbinieki tikās ar SIA “Projekts EAE” speciālistiem, lai pārrunātu Ubaglīča
mikrorajona ielu pārbūves tehniskā projekta izstrādes jautājumus.
19. oktobrī notika Jersikas pagasta valdes sēde.
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22. oktobrī notika Turku pagasta valdes sēde.
23. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) valdes sēdē.
Pēc deputātu vienošanās, tiek izskatīti dienas kārtības jautājumi no 8. līdz 16.
punktam ieskaitot.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Grīva” ar kopējo kadastra numuru 7686-0060350, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces D. K., dzīvo (adrese),
2018.gada 11.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Grīva”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 22,6 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību
1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0170 un zemes vienību 20,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0191, piešķirt tām jaunu nosaukumu
,,Matisoni” un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Grīva”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra numuru 7686-006-0350, zemes vienību 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0170, un zemes vienību 20,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0191, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plāniem, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk.
pielikumā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānus).
1.2. Atdalāmajām zemes vienībām 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-006-0170, un 20,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0191 piešķirt
jaunu nosaukumu „Matisoni” 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.
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1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu kopijas uz 2 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Druvkalni” ar kopējo kadastra numuru 7686006-0128, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. V., dzīvo (adrese),
2018.gada 5.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Druvkalni”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 24,7 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes
vienību 20,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0128, piešķirt tai jaunu
nosaukumu ,,Druvāre” un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu
un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Druvkalni”, kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7686-006-0128, zemes vienību 20,66 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0128, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 20,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-006-0128 piešķirt jaunu nosaukumu „Druvāre” 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 robežu plāna kopija uz 1lpp.
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9. Par adrešu noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Pastaram
1. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju ar pievienoto
sarakstu par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām telpu grupām, kurām nav
piešķirtas adreses Līvānu novada Līvānu pilsētā, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.10.punktu, un likuma
”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt ēkai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0409-001 ar adresi
Rūpniecības iela 1, Līvāni, Līvānu novads (adrešu klasifikatora kods 101343394)
telpu grupām šādas adreses:

n.p.k.

Telpu grupas kadastra Telpu grupas adrese
apzīmējums
1.
7611-004-0409- 001-003 Rūpniecības iela 1-3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
2.
7611-004-0409- 001-004 Rūpniecības iela 1-4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
3.
7611-004-0409- 001-005 Rūpniecības iela 1-5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju ar pievienoto
sarakstu ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām telpu grupām, kurām nav
piešķirtas adreses Līvānu novada Līvānu pilsētā, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.10. punktu, un likuma
”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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2.1. Noteikt ēkai ar kadastra apzīmējumu 7611-006-0501-001 ar adresi
Baznīcas iela 17, Līvāni, Līvānu novads (adrešu klasifikatora kods 101335627) telpu
grupām šādas adreses:
n.p.k.

Telpu grupas kadastra Telpu grupas adrese
apzīmējums
1.
7611-006-0501- 001-002 Baznīcas iela 17-2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
2.
7611-006-0501- 001-003 Baznīcas iela 17-3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
3.
7611-006-0501- 001-004 Baznīcas iela 17-4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0142, kas atrodas Lauros,
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, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1.Piešķirt pašvaldībai piekrītošai apbūvētai zemes vienībai 4,0713 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0142, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosaukumu ,,Lejnieki” un noteikt ar minēto zemes vienību saistītajām būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-007-0142-002 un 7652-007-0142-003 adresi:
,,Lejnieki”, Lauri, Jersikas pagasts, Līvānu novads, (kods 101350703), ( 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 1 lpp.
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10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Kalnamuiža” ar kopējo kadastra numuru
7686-006-0125, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. V., dzīvo
(adrese), 2018.gada 3.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Kalnamuiža” ar kopējo kadastra Nr. 7686-006-0125, kas sastāv no divpadsmit zemes
vienībām ar kopējo platību 59,1020 ha, pirmās zemes vienības 6,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0125 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās
zemes nogabalu 2,0 ha platībā, piešķirot atdalāmajam zemes nogabalam jaunu
nosaukumu ,,Upesdruva” un atstājot esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0125 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo
nosaukumu ,,Kalnamuiža” un noteikto adresi ,,Kalnamuiža”, Zundāni, Turku pagasts,
Līvānu novads, un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” 2.daļas 2.3. nodaļu un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā
noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Kalnamuiža”,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, pirmajai zemes vienībai 6,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0125, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 2,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
1.2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā jaunu nosaukumu
„Upesdruva”.
1.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
1.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes
ierīcības darbu veicējam.
1.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
1.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
1.7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
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1.7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu
plāna Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:2000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
1.7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
1.7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas
pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
1.7.4. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
4atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
1.7.5. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”.
1.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Lejiņi” ar kadastra Nr.7668-007-0108, kas
atrodas Līvānu novada Rudzātu pagasta Būmaņos, īpašnieka P. P., dzīvo (adrese),
2018.gada 3.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Lejiņi” ar
kadastra Nr.7668-007-0108 zemes vienības 7,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-007-0108 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 5,0 ha
platībā, piešķirot atdalāmajam zemes nogabalam jaunu nosaukumu ,,Kalniņš” un
atstājot esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-0070108 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Lejiņi” un noteikto
adresi ,,Lejiņi”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, un atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
2.daļas 2.3.nodaļu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts,
ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Lejiņi”, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 7,8 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 7668-007-0108, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 5,0
ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, (skat. pielikumā).
2.2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 5,0 ha platībā jaunu nosaukumu
„Kalniņš”.
2.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
2.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes
ierīcības darbu veicējam.
2.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
2.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
2.7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
2.7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu
plāna Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:2000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
2.7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
2.7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas
pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
2.7.4. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
2.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izdruka no kadastra kartes ar sadales shēmu uz 1 lpp.
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Alijevam
Paskaidro R. Šmukste
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76660100435, kas piegulst Upes ielai, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Rožupes ciema teritorijā un
atļautā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
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pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,1144 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100435, kas piegulst Upes ielai, Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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 SIA ,,MIGLAS AGRO”, reģ. Nr. 42401018164, juridiskā adrese
Pūpolu iela 4, Rēzekne, valdes locekļa E. P. 2018.gada 18.oktobra iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašuma ,,Birstalas” zemes vienības 13,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0002, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,6 ha platībā, no zemes uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūvi, sakarā ar būvniecību, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Birstalas” zemes vienības 13,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-005-0002, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve platībā 0,6 ha, kods 1003, un noteikt
zemes lietošanas veidu- zeme zem ēkām un pagalmiem 0,6 ha platībā.
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2.2. Atstāt nekustamā īpašuma ,,Birstalas” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0002, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
daļai esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 12,9 ha, kods 0101.
2.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādīto plānoto zemes vienību daļu
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā:

zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto
plānoto zemes vienības daļu uz 1 lpp.

3. Izskatot SIA ,,MIGLAS AGRO”, reģ. Nr. 42401018164, juridiskā adrese
Pūpolu iela 4, Rēzekne, valdes locekļa E. P. 2018.gada 18.oktobra iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašuma ,,Rītausma” zemes vienības 56,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0016, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, plānotai daļai 1,0 ha platībā, no zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūvi, sakarā ar
būvniecību, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu
un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Rītausma” zemes vienības 56,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0016, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve platībā 1,0 ha, kods 1003, un noteikt zemes lietošanas
veidu - zeme zem ēkām un pagalmiem 1,0 ha platībā.
3.2. Atstāt nekustamā īpašuma ,,Rītausma” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7668-003-0016, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, daļai esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība 55,1 ha, kods 0101.
3.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādīto plānoto zemes vienību daļu
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
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3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.5. 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 ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lpp.

12. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Izskatot A. D., dzīvo (adrese), 2018. gada 7.septembra iesniegumu par
2008.gada 26.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības
termiņa pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0276, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts,
ka ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības izbeigtas citai personai. Zeme
iznomāta A. D. 2008.gadā uz iesnieguma pamata. Zemes gabals uz kura atradās būve,
ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija lēmumu noteikts par pašvaldībai
piekritīgo zemi. Būve no kadastra reģistra dzēsta 2016.gada 03.maijā, zemes gabals
nav apbūvēts, uz tā atrodas augļu un ogu krūmi.
Izvērtējot ar A. D. noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju,
konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0276 reģistrētā platība ir
0,0636 ha.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesība” 137. punktu, kurā noteikts, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas
personas zemes nomu, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav
noteikts citādi. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot
šajos noteikumos noteikto kārtību, 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 zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar A. D., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0636 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0276, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
uz 5 (pieciem) gadiem mazdārziņa vajadzībām ar tiesībām līgumu atkārtoti pagarināt,
nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
Zemes nomas maksa maksājama sākot ar 2018.gada 27.novembri.
1.2. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nodrošināt
attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta tīmekļvietnē
www.livani.lv
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
2. Izskatot J. M., dzīvo (adrese), 2018.gada 27.aprīļa iesniegumu par
2008.gada 11.augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
002 0299, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „DUS 70” teritorijā, Grāveros, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada
22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes
lietošanas tiesības izbeigtas citai personai, kas atteicās no zemes nomas. Brīvais
zemes gabals uz iesnieguma pamata 2008.gadā iznomāts J. M. Zemes gabals ar
Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija lēmumu Nr.15-24(1) „par pašvaldībai
piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu”
noteikts par pašvaldībai piekritīgo zemi. Zemes gabals nav apbūvēts, uz tā atrodas
siltumnīca, augļu un ogu krūmi.
Izvērtējot ar J. M. noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju,
konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0299 reģistrētā platība ir
0,0375 ha.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesība” 137. punktu, kurā noteikts, ka nomas līgumiem, kuri noslēgti līdz
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti par publiskas
personas zemes nomu, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu, ja līgumā nav
noteikts citādi. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu, piemērojot
šajos noteikumos noteikto kārtību, un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
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14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar J. M., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0375 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0299, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „DUS 70” teritorijā,
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, teritorijā uz 5 (pieciem) gadiem
mazdārziņa vajadzībām, ar tiesībām līgumu atkārtoti pagarināt, nosakot zemes nomas
maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN. Zemes nomas maksa
maksājama sākot ar 2018.gada 12.augustu.
2.2. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nodrošināt
attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta tīmekļvietnē
www.livani.lv.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.

13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot M. P., dzīvo (adrese), 2018. gada 11. oktobra iesniegumu par zemes
gabala 0,1144 ha ar kadastra Nr.7666 010 0435, kas atrodas Upes ielā 8, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu individuālās dzīvojamās mājas uzturēšanai, tika
konstatēts, ka saskaņā ar Daugavpils tiesas zemesgrāmatā izdarīto atzīmi M. P.
dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0435 001 īpašumā ir ieguvusi
2012.gada 23.augusta darījuma rezultātā. Ēkai piesaistītais zemesgabals ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0435 ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmuma
„Par pašvaldības piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu novadā Rožupes pagastā un
zemes platību precizēšanu. „ atzīts par pašvaldībai piekrītošu zemes vienību, par kuru
slēdzams nomas līgums.
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesība” 5., 7. un 17.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M. P., dzīvojošu (adrese), par pašvaldībai
piekrītošas zemes vienības 0,1144 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0435,
kas atrodas Upes ielā 8, Rožupē, Rožupes pagastā, nomu uz 10 (desmit) gadiem,
Mārai Pujātei piederošas dzīvojamās mājas uzturēšanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
3. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nodrošināt
attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta tīmekļvietnē
www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.

14. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Krauklei,
Paskaidro R. Šmukste
Deputāts R. Alijevs ierosina atsevišķi balsot par 1. apakšpunktu.
1. Izskatot SIA „Rudzāts”, reģ. nr. 41503045501, juridiskā adrese: Varoņu
iela 1A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, valdes locekļa R. A. 2018.gada
25.jūlija iesniegumu par zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668
007 0184, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika
konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0184 ar Līvānu novada domes 2018.gada 30.augusta
sēdes lēmumu Nr. 14-8(2) „Par zemes gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai
un informācija tika izvietota redzamā vietā Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam,
un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav, R. Alijevam balsojumā nepiedaloties,
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt SIA „Rudzāts”, reģ. nr. 41503045501, juridiskā adrese: Varoņu
iela 1A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, zemes vienību – 1,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0184, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu pirmajā nomas gadā 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar nomas otro
gadu nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas
maksai.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.6. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot zemnieku saimniecības „Andrupes”, reģ. nr.41501025337,
juridiskā adrese: „Andrupes”, Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads,
īpašnieka R. A. 2018.gada 30.augusta iesniegumu par zemes vienības 2,9865 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0212, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 2,9865 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0212 ar
Līvānu novada domes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu Nr. 14-8(1) „Par zemes
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gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam,
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Andrupes”, reģ. nr.41501025337,
juridiskā adrese: „Andrupes”, Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, zemes
vienību – 2,9865 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0212, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem
datiem, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu pirmajā nomas gadā 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar nomas otro
gadu nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas
maksai.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.6. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot D. A.-A., dzīvo: (adrese), 2018.gada 7.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,2816 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0238, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,2816 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666
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009 0238 ar Līvānu novada domes 2018.gada 31.maija sēdes lēmumu Nr.8-7 „Par
zemes gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4. punktam,
un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt D. A.-A., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 0,2816 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 009 0238, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
3.2. Noteikt nomas maksu pirmajā nomas gadā 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar nomas otro
gadu nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai tirgus nomas
maksai.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.6. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp;
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15. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 88,
Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, kas paskaidro, ka protokolā nav iekļauts formulējums,
ka tiek atteikts spēļu zāles izveidei, un tāpēc balsojumā nepiedalīsies.
Debatēs piedalās G. Pastars, G. Kraukle
Paskaidro A. Vaivods, R. Šmukste
Izskatot SIA “LVBet”, reģ. Nr. LV50203083121, Elizabetes iela 33-8 Rīgā,
LV-1010, 2018. gada 3.jūlija iesniegumu (reģ. 04.07.2018. ar Nr. LNP/2-1.6/18/1453)
“Licences pieteikums” par atļauju atvērt spēļu zāli un derību pieņemšanas vietu Rīgas
ielā 88, Līvānos un 2018.gada 20.augusta vēstuli (reģ. 31.08.2018. ar Nr. LNP/21.6/18/1876) un klāt pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka SIA “LVBet” vēlas,
pamatojoties uz 2018.gada 20.augusta Nodomu protokolu par telpu nomas līguma
noslēgšanu Nr.ND024 ar SIA LENOKA, reģ. Nr.40003642393, Krustpils ielā 12,
Rīgā, LV-1073, ierīkot jaunu spēļu zāli un derību punktu Rīgas ielā 88, Līvānos,
Līvānu novadā, LV-5316.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.
panta otro un trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav, V. Labinskim balsojumā nepiedaloties,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.18-15 „ Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu
Rīgas ielā 88, Līvānos, Līvānu novadā”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 5 lpp.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: lēmums uz 5 lpp.

16. Par grozījumiem Līvānu novada domes noteikumos
“Līvānu novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas, izdevumu
uzskaites un kontroles kārtība”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Pastaram
Saskaņā ar darba aizsardzības speciālista Andra Kundziņa ierosinājumu veikt
grozījumus 2015. gada 29. janvāra Līvānu novada domes noteikumos Nr.1 “Līvānu
novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas, izdevumu uzskaites un kontroles
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kārtība”, un pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 25. panta 2.1 daļas 1. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2015. gada 29. janvāra noteikumos Nr.1
“Līvānu novada pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas, izdevumu uzskaites un
kontroles kārtība” grozījumu un papildināt noteikumu IV. Sadaļu “Transportlīdzekļa
vadītāja pienākumi” ar 40.1 punktu šādā redakcijā:
“40.1 Transportlīdzekļa vadītājs, izmantojot mobilo tālruni, nodrošina brīvroku
ierīces lietošanu.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir darba aizsardzības speciālists
Andris Kundziņš.
Tiek izsludināts pārtraukums uz 15 min. (10.30)
Pēc pārtraukuma deputāti izskata pārējos jautājumus apstiprinātajā dienas
kārtības secībā. Turpmākajā sēdes gaitā nepiedalās deputāts J. Magdaļenoks.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
1. Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 09. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1419) 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 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt K. K., deklarētā (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki 2 – istabu dzīvokļa
Lāčplēša ielā 27-21, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019. gada 25.
aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. K. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 2721, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3. Izslēgt K. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas
Nr.4.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 17. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 17. septembrī Nr. LNP/2-1.9.2/18/1320) par
vienistabas dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu kā personai kas tiek izlikta no sev
piederošas dzīvojamās platības un Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu
komisijas 2018.gada 19. septembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.15(1), ar kuru A. M.
iemitināta vienistabas dzīvoklī Rīgas ielā 24-42, Līvānos, Līvānu novads, uz laiku līdz
Līvānu novada domes lēmuma par dzīvojamās platības piešķiršanu, 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 atbilstoši 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt A. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilvēks 1 –
istabu dzīvokļa Rīgas ielā 24-42, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019. gada 25. aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2.2. A. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā
24-42, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
2.3. Izslēgt A. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā (pēc sociālā dienesta ierosinājuma), kārtas Nr. 5.
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2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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. Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 02. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 03. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1398) 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 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 4 cilvēki 3 –
istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-9, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2019. gada 25. aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
3.2. K. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Lāčplēša
ielā 25-9, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt K. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.
5.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.5. 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.
4. Izskatot J. T., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 4. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 04. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1405) par 2018.
gada 30. aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 543 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
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dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt J. T. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Biedrības
ielā 3-51, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par grozījumiem Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018. gada 4. oktobra vēstuli
Nr. 1-11/9 „Par grozījumu veikšanu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā”
un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā (turpmāk –
Nolikums), apstiprināti ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes lēmumu
Nr. 6-5, šādus grozījumus:
1.1. izteikt Nolikuma 16.3.1. un 16.3.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
“16.3. Profesionālās pamatizglītības:
16.3.1. Ēdināšanas pakalpojumi – kods 22 811 021;
16.3.2. Kokizstrādājumu izgatavošana – kods 22 543 041.”
1.2. Izteikt Nolikuma 32.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.8. Skolas bibliotēkas darba kārtību apstiprina direktors;
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
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4. Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, M. Grigalim
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
G. Kraukle un U. Skreivers ierosina veikt labojumus lēmumprojektā un
pamatojumā norādīt, ka izmaiņas tiek veiktas saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora
ierosinājumu.
Deputāti vienojoties piekrīt veikt labojumus lēmumprojektā un balso par šādu
lēmumprojektu:
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par Aijas Smirnovas atbrīvošanu no Kultūras komisijas darba atbildīgā
darbinieka pienākumu veikšanas sakarā ar ilgstošu prombūtni un Kristīnes Vaivodes,
Līvānu novada Kultūras centra menedžeres 2018. gada 18. oktobra iesniegumu par
viņas noteikšanu par atbildīgo par Kultūras komisijas darbu un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. novembri uz Līvānu novada Kultūras centra vadītājas
Aijas Smirnovas prombūtnes laiku par Kultūras komisijas darba atbildīgo darbinieku
noteikt Kultūras centra menedžeri Kristīni Vaivodi.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
5. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Atzinības rakstu.
Ziņo I. Kalvāne
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem
Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2.
punktu apbalvošanai ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu ir izvirzītas sekojošas
personas: (netiek publicēts)
I. Kalvāne iepazīstina ar Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas uz domes sēdi izvirzīto lēmuma projektu: . . .
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Alijevam, G. Pastaram, G. Krauklei
Paskaidro A. Vaivods, R. Šmukste
Debatēs piedalās V. Labinskis, G. Kraukle
Deputāts M. Grigalis ierosina balsot atsevišķi par apakšnomināciju 1.5.3.
„Jaunais uzņēmējs”.
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Līvānu novada domes deputāti, balso atsevišķi par apakšnomināciju 1.5.3.
„Jaunais uzņēmējs” un pieņem šādu lēmumu:
Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu
1. Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par
apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 2.2. un 38. punktu
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, M.
Grigalim balsojumā nepiedaloties,
NOLEMJ:
Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par novada tēla
veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200
EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas):
1.5.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.3.p.)
Zani Grigali-Soročinu, SIA “Rasa Botanicals” valdes locekli – par veiksmīgu
uzņēmējdarbības startu. SIA „Rasa Botanicals” ir inovatīvs uzņēmums, kas ir dibināts
2018.gada 3.janvārī ar mērķi ražot Latvijas ārstniecības augu ekstraktus un tos tālāk
piedāvāt kosmētikas, pārtikas, dzērienu un uztura bagātinātāju ražotājiem. Ar projekta
LEADER līdzfinansējumu tika aprīkotas telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un
iekārtām. Uzņēmums ir Daugavpils inkubatora biedrs, kur saņēma mentora
konsultācijas un apmācības ražošanas vadībā, pārdošanā un mārketingā (izvirza
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs).”

Saskaņā ar iepriekšējo vienošanos par papildinājuma veikšanu nominācijai
“Sabiedriskais darbs” izvirzītajam kandidātam N. Upītim, pamatojuma tekstu
papildinot ar vārdiem “biedrības “Latvijas savienība Černobiļa” biedru”, un balsojot
par pārējo lēmumprojektu, pieņem šādu lēmumu:
2. Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par
apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 2.2. un 38. punktu
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
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Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par novada tēla
veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200
EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas):
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (Noteikumu 2.2.1.p.):
Normundu Upīti, Līvānu Evaņģēliski luteriskās draudzes pērminderi un
mantzini, Līvānu novada Kultūras centra saimniecības pārzini, biedrības “Latvijas
savienība Černobiļa” biedru – par apzinīgu un profesionālu brīvprātīgo darbu Līvānu
Evaņģēliski luteriskajā draudzē un par ieguldījumu baznīcas atjaunošanā. Normunds
Upītis Līvānu Evaņģēliski luteriskajā draudzē pērmindera un mantziņa pienākumus
veic jau gandrīz 10 gadus. Darbojoties draudzē, viņš sevi ir parādījis kā labu
saimnieku. Ar savu enerģiju, labajām saskarsmes spējām viņš ir mācējis nelielajai
Līvānu luterāņu draudzei, kuras kodolu veido vecākā paaudze, piesaistīt jaunus
cilvēkus. Dažu gadu laikā jaunā Draudzes padome sevi parādījusi kā darboties
spējīga, ieinteresēta, ļoti spēcīga komanda. Ir atdzimusi bērnu Svētdienas skoliņa,
dievkalpojumu emocionālo noskaņu nodrošina draudzes ansamblis. Piesaistot dažādu
projektu un sponsoru naudu, notiek draudzes dievnama pārvērtības. Pateicoties
Normunda koordinatora un organizatoriskajām spējām, nesavtīgam darbam, Līvānu
luterāņu baznīca ar katru gadu kļūst pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī
pilsētas viesiem (izvirza Līvānu Evaņģēliski luteriskā draudze).
Vari Peisenieku, sportistu (orientēšanās), sporta sacensību organizētāju – par
pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu darbu orientēšanās sporta un aktīvā tūrisma attīstībā
Līvānu novadā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu, pozitīva Līvānu novada tēla
veidošanu. Varis Peisenieks pirms dažiem gadiem atgriezās no Rīgas un Turku
pagastā atjaunoja vectēva lauku māju. Viņš ir iniciators daudziem pārgājieniem uz
slēpēm ziemā, ar kājām un velosipēdiem vasarā, kuros tiek iepazīts Līvānu novads.
Varis Peisenieks, organizējot orientēšanās sacensības, aktīvi attīsta orientēšanās
sportu Līvānu novadā. Viņš pats zīmē orientēšanās kartes. Katru gadu raksta Mazo
grantu projektus un sekmīgi tos realizē. Varis Peisenieks aktīvi un ar labiem
rezultātiem arī pats piedalās orientēšanās sporta sacensībās, arī rogainingā. Viņš dzied
un dejo novada pašdarbības kolektīvos un šogad piedalījās XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos (izvirza Līvānu novada domes Sporta komisija).
1.2. Nominācijā „Izglītība” (Noteikumu 2.2.2.p.):
Skaidrīti Bulmeisteri, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
pedagoģi, direktora vietnieci izglītības jomā, vokālās studijas “Spurgaliņas” dibinātāju
un vadītāju – par mērķtiecīgu un profesionālu darbu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas mācību procesa attīstībā un vadīšanā, par mūzikas tradīciju
kopšanu un kultūrvides veidošanu. Skaidrīte Bulmeistere kopš 1984. gada strādā
Līvānu Mūzikas skolā par pedagogu, kopš 2000. gada – par direktora vietnieci
izglītības jomā. Viņas audzēkņi katru gadu ar panākumiem piedalās un gūst
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pārliecinošus rezultātus daudzos vokālās mūzikas un mūzikas teorijas konkursos.
Vokālās studijas “Spurgaliņas” vārds skan visā Latvijā. Skaidrīte Bulmeistere ir
ilggadēja Preiļu skolotāju kora dalībniece, Līvānu novada Kultūras centra kora Rubus
dziedātāja (izvirza Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvānu Bērnu
un jauniešu centrs un 45 Līvānu novada iedzīvotāji).
Anastasiju Kaktinieci, Jaunsilavas pamatskolas skolotāju – par ilggadēju,
atbildīgu darbu skolēnu izglītošanas un audzināšanas jomā un sabiedrisko aktivitāti.
Latviešu valodas un literatūras, arī angļu valodas skolotāja Anastasija Kaktiniece savā
vienīgajā darba vietā un kolektīvā – Gaiņu un pēc tam Jaunsilavas pamatskolā strādā
47. gadu. Daudzas skolēnu paaudzes ar lepnumu atzīst, ka pamatskolā gūto zināšanu
stiprie pamati ļauj būt labāko vidū visprestižākajās valsts ģimnāzijās un augstskolās.
Viņas audzēkņi ir ieguvuši daudzas godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos. Viņa
ir daudzu projektu iniciatore. Veiksmīgi piesaista finansējumu no dažādiem fondiem,
prot pamudināt līdzcilvēkus aktīvākam dzīvesveidam. Viņas nopelnu uzskaitījumā ir
Jaunsilavas pamatskolas dalība ANO Bērnu fondā UNICEF, ANO Izglītības, zinātnes
un kultūras organizācijā UNESCO. Darbojoties šajās organizācijās, realizēti projekti
ar ievērojamu līdzekļu piesaisti ilgtspējīgām lietām, ievērojamu, reizēm piemirstu
Latvijas zinātnieku, rakstnieku devuma aktualizācija, sava novada un valsts
popularizēšana, dzimtās vietas kopšana un uzturēšana. Anastasija iestājas par stiprām
dzimtām, kopj lauku sētu un atjauno mežu, uztur dzīvas senču tradīcijas, sadarbojas ar
nevalstiskajām organizācijām un tādu izveidojusi arī pati daudzu objektu sakārtošanai
(izvirza Jaunsilavas pamatskola un 14 Līvānu novada iedzīvotāji).
1.3. Nominācijā „Kultūra” (Noteikumu 2.2.3. p.):
Terēziju Rubeni, ilggadēju kultūras darbinieci un folkloras kopas “Turki”
vadītāju – par ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves veidošanā un folkloras
tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā. Terēzija Rubene darba gaitas uzsākusi 1982.
gadā Zundānos. Viņa savos darba gados ir pierādījusi, ka kultūra nav tikai vispusīga
izklaide, bet arī izglītošanās un katra cilvēka pilnveidošanās. Terēzijas Rubenes
sirdslieta jau 14 gadus ir folkloras kopas “Turki” vadīšana, kur viņa rūpējas par
latviešu tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un tālāk
nodošanu. Viņa ir sava novada, dzimtās vietas un Latvijas patriote. 2006. gadā
Terēzijai Rubenei tika piešķirta Latvijas Nacionālā kultūras centra “Lielā folkloras
balva 2006” par Turku pagasta tautas tradīciju saglabāšanu un kopšanu nominācijā
“Tradicionālā kultūras mantojuma un novadu savdabības glabāšana, aizsardzība un
kopšana” (izvirza Līvānu novada Kultūras centra kolektīvs).
1.4. Nominācijā “Sports” (Noteikumu 2.2.4. p.)
Arti Plivdu, sportistu (spēkavīru), treneri – par augstvērtīgiem sasniegumiem
Betsafe Latvijas Spēkavīru čempionātos un profesionālo meistarību, par sportiskā
dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu. Artis Plivda ir
četrkārtējs Latvijas Spēkavīru čempionāta uzvarētājs. Startējis arī starptautiska
mēroga spēkavīru sacensībās. Ikdienas darbs viņam ir saistīts ar sabiedrības drošības
nodrošināšanu, strādājot Valsts policijā. Paralēli darbam piecas reizes nedēļā trenējas
paša izveidotajā sporta zālē. Ar savu pozitīvo piemēru ir sagatavojis sev sekotājus.
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Veido komandas pauerliftingā un citās spēka sacensībās. Fiziskā spēka aktivitātēm
aktīvi piesaista arī jauniešus (izvirza Līvānu novada domes Sporta komisija).
1.5. Nominācijā “Uzņēmējdarbība” (Noteikumu 2.2.5.p.)
1.5.1.apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.1. p.)
Jevģēniju Smirnovu un Alexander Harschack, SIA “Ceram Optec” valdes
locekļus – par ieguldījumu novada uzņēmējdarbības attīstībā un sasniegto uzņēmuma
izaugsmi. SIA „Ceram Optec” ir viens no lielākajiem un modernākajiem Līvānu
novada uzņēmumiem. Uzņēmumā nodarbināti vairāk
nekā 140 darbinieki.
Uzņēmums ražo stikla šķiedras un optiskās šķiedras izstrādājumus medicīniskajām un
tehniskajām vajadzībām no īpaši tīra kvarca sagatavēm. Šāda veida optisko šķiedru
izstrādājumi tiek izmantoti mikroelektronikā, spektroskopijas aparatūrā, medicīnā un
citās jomās. Uzņēmums vērsts uz nemitīgu attīstību, par ko liecina ikgadējs nodokļu
maksājumu pieaugums valsts budžetā. Šobrīd uzņēmums veic blakus esošās teritorijas
labiekārtošanu un degradētās ēkas pārbūvi, kur paredzēts uzsākt medicīnas
vajadzībām paredzēto lāzeru ražošanu. Pēc pašvaldības lūguma nodrošina ekskursijas
uzņēmuma ražotnē Līvānu novada viesiem. Finansiāli atbalsta Līvānu novada
pašvaldības organizētos pasākumus, par to 2016. gadā uzņēmumam piešķirts Līvānu
novada domes Atzinības raksts nominācijā „Mecenātisms, labdarība” (izvirza Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centrs).
1.5.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.2.p.)
Gitu Usāni, pirtnieci un mājražotāju – par uzņēmējdarbības attīstīšanu lauku
teritorijā un zaļā dzīvesveida popularizēšanu. Pirtniece Gita Usāne sniedz fiziskās
labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus. Izgatavo produktus no ārstniecības augiem:
sīrupus, izvilkumus eļļā, pulverus pārtikai vai pirtskūrei. Vada radošās darbnīcas: Zaļā
daba kabatā, Zaļās dabas receptes, Zaļās dabas klēpis. Ar savu produkciju šogad
piedalījās Līvānu novada Kultūras centra rīkotajā izstādē „Māras istaba” festivāla
„Latvijas Goda aplis” ietvaros. Bija viena no uzņēmējiem, kura pārstāvēja Līvānu
novadu un prezentēja novadam raksturīgo produkciju un pakalpojumus izstādē
„Uzņēmēju dienas Latgalē 2018” Rēzeknē (izvirza Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centrs).
1.5.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.3.p.) lēmums
pieņemts ar atsevišķu balsojumu.
1.6. Nominācijā „Medicīna” (Noteikumu 2.2.6.p.):
Maiju Valaini, zobārsti – par ilggadēju, profesionālu darbu un rūpēm par
Līvānu novada iedzīvotāju mutes dobuma veselību. Daktere Maija Valaine Līvānos
strādā kopš 1981. gada. Vienmēr bijusi iecienīta un pieprasīta zobārste. Septiņus
gadus vadījusi “Latgales Mutes Veselības centru”. Daudzu gadu garumā veic
profilaktisko apskati un zobu ārstēšanu Līvānu novada lauku teritorijas skolās. 9
gadus septembrī strādā mobilajā zobārstniecības autobusā un ārstē zobus bērniem
Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Preiļu novados. Līvānu novada lauku teritorijas skolas
atzīst, ka, pateicoties dakterei M. Valainei, jūtami ir uzlabojusies bērnu mutes dobuma
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veselība (izvirza 15 Līvānu novada iedzīvotāji, ieteikuma vēstules no Rožupes,
Jersikas un Jaunsilavas pamatskolas un Rudzātu vidusskolas).
1.7. Nominācijā „Labdarība” (Noteikumu 2.2.7.p.):
Ilgu Stiebriņu, pensionāri – par pašiniciatīvu un nesavtīgo darbu Līvānu
pilsētas kapsētas sakopšanā. Ilga Stiebriņa iepriekš strādājusi Līvānu stikla rūpnīcā un
VAS “Latvijas Pasts”, bet tagad ir pensionāre. Viņa jau vairākus gadus bez
pamudinājuma un bez atlīdzības katru rītu dodas kopt Līvānu pilsētas kapus. Tiek
kopta kapu teritorija un to apkārtne, tiek sakoptas arī novārtā atstātās un ilgāku laiku
neapkoptās kapu kopiņas (izvirza Līvānu novada domes izpilddirektors).
1.8. Nominācijā „Pašaizliedzīga rīcība” (Noteikumu 2.2.9.p.):
Mariju un Pēteri Šūpulniekus, audžuģimeni – par apzinīgu un pašaizliedzīgu
audžuģimenes pienākumu veikšanu un par audžubērniem dāvāto mīlestību un rūpēm.
Marija un Pēteris Šūpulnieki vairāku gadu garumā ir uzņēmušies audžuģimenes
pienākumus. Šobrīd ģimenē dzīvo pieci audžubērni. Visi bērni apmeklē mūzikas
skolu. Ikvienam no bērniem ir iespēja apgūt tik nepieciešamās ikdienas
dzīvesprasmes. Bērniem augstā līmenī ir nodrošinātas fiziskās, emocionālās un
garīgās vajadzības. Audžuvecāki ir ieinteresēti bērnu sasniegumos un turpmākajās
gaitās. Augstu jānovērtē Marijas un Pētera Šūpulnieku sapratne attiecībā uz
audžubērnu īstajām ģimenēm, jo viņi atbalsta un veicina pieņemto bērnu attiecības ar
to ģimeni, no kuras katrs nācis. Marijai un Pēterim rūp bērnu nākotne, tāpēc visi
spēki, laiks un līdzekļi tiek ieguldīti bērnu izaugsmē (izvirza Rožupes pamatskola un
19 Līvānu novada iedzīvotāji).
2. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes
Atzinības rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2018. gada 18.
novembrī.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību un ārējo
sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece.

6. Par grozījumiem Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši”
nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 2018. gada
15. oktobra vēstuli Nr. 1-8/22 par grozījumiem Pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķīši” nolikumā un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Veikt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā
(turpmāk – Nolikums), apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010. gada 25. marta
sēdes lēmumu Nr. 6-16, šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Nolikuma 10.4. punktu;
1.2. izteikt nolikuma 78. punktu šādā redakcijā:
“78. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Iestāde kārto lietvedību
un Iestādes arhīvu. Iestāde elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp
valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo
elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts,
ievērojot fizisko personu datu aizsardzības noteikumus.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.

7. Par Līvānu novada Izglītības pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2018.gada 17.oktobra vēstuli Nr.
LNIP/1-14/18/40 par Līvānu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
jaunā redakcijā un šī nolikuma projektu, un saskaņā ar Izglītības likuma 18. panta
pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Izglītības pārvaldes nolikumu jaunā redakcijā
(skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada
Izglītības pārvaldes nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010. gada
18.februāra sēdes protokola Nr.3, lēmumu Nr. 3-10.
3. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 6 lpp.
Tiek izsludināts pārtraukums uz 10 min. (plkst. 12.00)
Turpmākajā domes sēdē nepiedalās deputāts A. Bondarevs.
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17. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro H. Jablonska, I. Peiseniece, A. Skromāns
1. Sakarā ar Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 28813,59 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku pasākumu, kas
norisinājās no 2018. gada 19. jūlija līdz 21. jūlijam, rīkošanas izdevumu segšanai,
ņemot vērā, ka svētku rīkošanas faktiskie izdevumi ir lielāki nekā Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā šim mērķim paredzētais finansējums, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un 30. pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, V. Labinskim balsojot „pret”, atturas – „nav”,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 28813,59 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku
pasākumu no 2018. gada 19. jūlija līdz 21. jūlijam rīkošanas izdevumu segšanai, tai
skaitā 20847,00 EUR no Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā
“Izdevumu neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem un 7966,59 EUR no
plānotajiem papildus ieņēmumiem no azartspēļu nodokļa, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 884 EUR apmērā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku izdevumu segšanai, ņemot vērā, ka faktiskie izdevumi ir lielāki nekā
Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā šim mērķim paredzētais
finansējums, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 884 EUR apmērā XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku izdevumu segšanai no plānotajiem papildus
ieņēmumiem no azartspēļu nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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3. Izskatot SIA “Jumava”, reģ. Nr. 40103116195, juridiskā adrese Ganību
dambis 24D, Rīga, LV-1005, 2018. gada 2. oktobra vēstuli “Par grāmatu “Līvānu
albums”” (reģistrēta Līvānu novada domē 2018.gada 15.oktobrī Nr. LNP/2-16/18/2210) par līdzfinansējumu grāmatas izdošanā, tika konstatēts, ka:
1) 2017. gada 28. martā starp Līvānu novada domi un SIA “Jumava” ir
noslēgts sadarbības līgums par sadarbību grāmatas “Līvānu albums” sagatavošanā un
izdošanā. Grāmatas plānotais apjoms: 104 lpp. Līvānu pašvaldības līdzfinansējums
4891,04 EUR, par ko Līvānu novada dome saņems 700 grāmatas eksemplārus.
2) Saskaņā ar līgumu Līvānu novada dome 2017. gadā SIA “Jumava”
samaksāja 2445,52 EUR. Atlikusī summa, kas ir jāsamaksā pēc grāmatas izdošanas,
tika ieplānota Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
3) Grāmatas sagatavošanas procesā ir konstatēts, ka grāmatas apjoms ir
palielinājies par 58 lpp., kas ir saistīts ar grāmatas unikalitāti, jo vienuviet ir apkopoti
Līvānu pilsētas vēstures fakti, vēsturiskas fotogrāfijas, tūrisma informācija.
4) Palielinoties grāmatas apjomam, ir palielinājies nepieciešamais pašvaldības
līdzfinansējums no sākotnēji plānotajiem 4891,04 EUR līdz 7153,22 EUR. Papildus
grāmatas sagatavošanai un iespiešanai ir nepieciešams finansējums 2262,18 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, , Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2262,18 EUR apmērā grāmatas “Līvānu
albums” sagatavošanai un izdošanai no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem
transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
3.2. Veikt attiecīgus grozījumus 2017. gada 28. martā starp Līvānu novada
domi un SIA “Jumava” noslēgtajā sadarbības līgumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska, juriskonsulte Sanita
Grabāne un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece.
4. Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2018.gada 17.oktobra vēstuli Nr. 116/132 par papildus līdzekļu piešķiršanu Rožupes kultūras namam, tika konstatēts, ka:
1) 2018. gads ir izskanējis Latvijas simtgades un Dziesmu un Deju svētku
noskaņās, arī publiskie pasākumi visā Latvijā ir bijuši daudz, piesātināti un
apmeklētājiem ar bezmaksas ieeju. Lai arī Rožupes kultūras nama organizētie
pasākumi būtu konkurētspējīgi, vajadzēja rīkot tos bez ieejas maksas, līdz ar to ir
izveidojusies situācija, ka netika ieņemti plānotie ieņēmumi.
2) Līdzekļu iztrūkums radās sakarā ar Līvānu novada pagastu svētku
organizatoriskajiem izdevumiem, kas gada sākumā, sastādot budžeta plānu, netika
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plānoti, jo ideja par apvienotajiem pagastu svētkiem radās krietni vēlāk. Tā kā šie
svētki tika organizēti pirmo reizi novadā, sākumā nevarēja aptvert kolektīvu atsaucību
un visus organizatoriskos izdevumus, kas būs nepieciešami. Atsaucība no kolektīviem
bija liela un tas veidoja lielus transporta izdevumus. Lai izveidotu saturīgi un tehniski
kvalitatīvu pasākumu, nepieciešama tehniskā inventāra (skaņošanas un gaismošanas)
noma, koncertprogrammas nodrošinājums, apmeklētāju līdzpaņemto bērnu un
jauniešu izklaides iespējas, kas sastādīja diezgan lielus un neplānotus izdevumus. Tā
kā šis pasākums bija viens no apmeklētākajiem novada pasākumiem, radās
nepieciešamība pēc lielāka apsargu daudzuma. Kopējie pasākuma izdevumi bija
11 577, 40 EUR. Savukārt ieņēmumi netika ieņemti, jo pasākums bija bezmaksas.
3) Papildus pieprasītais finansējums ir 5861 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, , Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt papildus līdzekļus 5861 EUR apmērā Rožupes kultūras namam
Līvānu novada pagastu svētku organizatorisko izdevumu segšanai no Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no
pašvaldības saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Rožupes kultūras nama
vadītāja Sanita Pinupe un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada domes izpilddirektora vietnieces Aijas Usānes un
Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieka, 2018. gada Līvānu Goda pilsoņa
Jāņa Būmaņa 2018. gada 24.jūlija iesniegumu par papildus līdzekļu 3500,00 EUR
piešķiršanu Nacionālo partizānu piemiņas vietas un pieminekļa izveidei, ko paredzēts
uzstādīt Līvānu novada autoceļa Līvāni- Preiļi divpadsmitajā kilometrā pie Rožupes
pamatskolas, un pamatojoties uz ieceres atbilstību Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam rīcības virziena 2.3 “Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide” 2.3.2. rīcībai “Dabas vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšana”, kā arī tā nozīmi skolēnu patriotiskajā audzināšanā un vēstures
zināšanām, un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, , Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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5.1. Piešķirt līdzekļus 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro)
kopsummā līdzfinansējumam Nacionālo partizānu piemiņas vietas un pieminekļa
izveidei un uzstādīšanai Līvānu novada autoceļa Līvāni- Preiļi divpadsmitajā
kilometrā pie Rožupes pamatskolas no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem
transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers, izpilddirektora vietniece Aija Usāne un finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta izstrādei autoceļa Ro03
“Pētermuiža – Kūdras purvs”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā atjaunošanai, kura
izmaksas sastāda 10648,00 EUR, avansa maksājums 2129,60 EUR ir veikts no Līvānu
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta sadaļas “Līvānu pilsētas teritorijas
apsaimniekošana” līdzekļiem, iztrūkstošā finansējuma daļa ir 8518,40 EUR, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, , Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt līdzekļus 8518,40 EUR apmērā būvprojekta izstrādei autoceļa
Ro03 “Pētermuiža – Kūdras purvs”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā atjaunošanai no
Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā plānotajiem papildus
ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, būvinženieris Ainārs Skromāns un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
7. Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018.gada 19.oktobra
vēstuli Nr. 1-12/54 par akreditācijas izdevumu segšanu, kas saskaņā ar Līguma Nr. 520/V-216 starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Līvānu novada domi 2.1.
punktu – ekspertu atlīdzība par pienākumu veikšanu - sastāda 1755,52 EUR, ņemot
vērā, ka no valsts budžeta piešķirtais finansējums iestādes uzturēšanai no 2018.gada
1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim ir nepietiekams, lai apmaksātu skolas
akreditācijas izdevumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, , Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
7.1. Piešķirt līdzekļus 1755,52 EUR apmērā Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai akreditācijas izdevumu apmaksai no Līvānu novada pašvaldības
2018. gada pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no pašvaldības
saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
8. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu un sakarā ar būvprojekta „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas
infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu
industriālajā zonā” realizāciju, lai veiktu Līvānu pilsētas industriālās zonas vizuālās
vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī turpinātu iesākto Līvānu pilsētas objektu
papildināšanu ar tematisko soliņu izveidi, tika konstatēts, ka:
1) Būvprojektā paredzētais standarta pieturvietu aprīkojums neuzlabo
industriālo zonas vizuālo vidi un ir nepieciešams uzstādīt dizaina autobusu
pieturvietas ar soliņiem un atkritumu urnām, lai uzlabotu industriālās zonas vizuālo
vidi un turpinātu iesākto vides objektu – soliņu uzstādīšanu;
2) Pēc dizaina skices izstrādātāja M. M. skices un aptuveniem aprēķiniem
autobusu pieturvietu ar aprīkojumu 3 gab. un dizaina soliņiem pieturām 3 gab.
izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sastāda 18 956,92 EUR;
3) Projekta „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un
rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” tāmē pieturvietu
aprīkojuma uzstādīšanai ir paredzēti līdzekļi 12061,68 EUR apmērā, līdz ar to
iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda 6895,24 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt papildus līdzekļus 6895,24 EUR apmērā autobusu pieturvietu ar
aprīkojumu 3 gabalu un dizaina soliņu pieturām 3 gabalu uzstādīšanai Līvānu pilsētas
industriālajā zonā no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā
plānotajiem papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem transfertiem no citām
pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada
pamatbudžetā.
8.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers, būvinženieris Ainārs Skromāns un finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
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18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska, R. Šmukste
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram
un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, V. Labinskim balsojumā
nepiedaloties,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un finanšu nodaļa vadītāja Helēna
Jablonska.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 10 lpp.

19. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot ģimenes ārstes A. B., dzīvo (adrese), ar otro ārsta prakses vietas
adresei: Skolas ielā 7-8, Rožupē, Līvānu novadā, 2018.gada 1.oktobrī saņemto
iesniegumu par telpu nomas līguma pagarināšanu ģimenes ārsta praksei Skolas ielā 78, Rožupē, Līvānu novadā, konstatēts, ka:
2003.gada 3.janvārī starp Līvānu novada domei un A. B. (turpmākNomnieks) tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 4/1, ar kuru
Nomniekam tika iznomātas telpas Skolas ielā 7-8, Rožupē Līvānu novadā ar kopējo
platību 58,50 m2. Nomas līgums tika pagarināts uz pieciem gadiem saskaņā ar Līvānu
novada domes 2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu Nr. 15-21(1). Telpu lietošanas
mērķis – ģimenes ārsta prakses vieta, medicīnisko pakalpojumu sniegšanai (veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai).
Ministru kabineta 2018.gada 8.jūnija noteikumu Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punkts nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt
attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam
nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt,
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
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personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas
līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļas noteikumiem, ja likumā vai Ministru
kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz
laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 97 16. punktu: Iznomātājam ir tiesības, nerīkojot
izsoli un ievērojot šo noteikumu 14. punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas
līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus, ja tiek
ievēroti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi.
Līdz šim ar Nomnieku izveidojusies laba sadarbība, par sniegtajiem
pakalpojumiem nav saņemtas nekādas pretenzijas, nomas saistības tiek pildītas
regulāri un nav tikuši pārkāpti nomas līguma noteikumi. Citas personas līdz šim nav
izteikušas vēlēšanos nomāt telpas ar mērķi – veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanai. Līguma kopējais termiņš, pagarinot to uz 5 gadiem, kopā nepārsniedz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā
noteikto nomas līguma termiņu.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.
februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 16.
punktu un 18. punktu, un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt telpu nomu, pārjaunojot nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar
ģimenes ārsti A. B. par telpu nomu Skolas ielā 7-8, Rožupē ar kopplatību 58,5 m2
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nomas
maksu mēnesī 1,42 EUR un PVN mēnesī.
2. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc pārjaunojuma līguma
noslēgšanas nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā
interneta tīmekļvietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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.
Pielikumā:

1) nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.,
2) Pārjaunojuma līguma projekts
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20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas
2018.gada 21.septembra pieprasījumu Nr.09736/030/2018-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00540/030/2018, par piedziņas vēršanu uz J.
S. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7682 003 0204, konstatēts, ka J. S. par nekustamo īpašumu Stupāni,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7682 003 0204 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas
Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.18-20(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. S.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Zaķes
2018.gada 03.oktobra pieprasījumu Nr.12915/028/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.03308/028/2010, par piedziņas vēršanu uz A. K.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepu ielā 1A-2, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kadastra numuru 7611 900 1552, konstatēts, ka A. K. par īpašumā esošo
nekustamo īpašumu Liepu ielā 1A-2, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611
900 1552 un īpašumā bijušajiem īpašumiem, Zaļā ielā 10-28, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra numuru 7611 900 0555, Zaļā ielā 12-4, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra numuru 7611 900 1554 un “Smelcēja”, Smelcējā, Turku pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra numuru 7686 006 0081 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas
Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
40

NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.18-20(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas
2018.gada 08.oktobra paziņojumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” par pirmās izsoles rīkošanu O. M. piederošajam nekustamajam īpašumam
Lāčplēša ielā 11-8, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 1002,
konstatēts, ka O. M. par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 11-8, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1002 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo un otro
daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas
Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.18-20(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no O. M.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
21. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2018.gada
25.septembra vēstuli Nr.1-17/8 par pašapmaksas interešu izglītības grupas atvēršanu
mākslas nodaļā no 2018. gada 1.oktobra audzēkņiem, kuri vēlas apgūt tēlotājmākslas
pamatus, un mācību maksas noteikšanu, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 43.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
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Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.oktobri atvērtās pašapmaksas interešu izglītības grupas
audzēkņiem, kuri vēlas apgūt tēlotājmākslas pamatus Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolā, apstiprināt mācību maksu 8,00 EUR apmērā mākslas
programmas interešu izglītības grupas audzēknim mēnesī, apgūstot tēlotājmākslas
pamatus divas stundas nedēļā.
2. Noteikt, ka mākslas programmas interešu izglītības grupu audzēkņu mācību
maksa tiek novirzīta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
22.Par nekustamā īpašuma „Alejas” Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Dobele
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumam Nr.7-33 „Par
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoli”, Līvānu novada domes 2018.gada 22.augusta lēmumam Nr.13-1
„Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoli”, atbilstoši SIA „Latio” 2018.gada 11.jūlijā noteiktai
nekustamā īpašuma nomas maksai, un ņemot vērā, ka uz izsoli nebija ieradies neviens
pretendents un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2018.gada 9.oktobra nekustamā īpašuma „Alejas”, ar kadastra
numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā:
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā,
Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra
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apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās
ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot 2018. gada 11.decembrī atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma
„Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem
2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001
0041, 1,2361 ha platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura
atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoli.
3. Noteikt nomas objekta nosacīto nomas maksu - 206 EUR mēnesī (divi simti
seši euro 00 centi) + 21 % PVN.
4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Alejas”, kurš atrodas Kaiju
ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus
( sk. 1.pielikumā ).
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
7. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
Pielikumā:

Nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19,
Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi un
nomas līguma projekts.

23. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram, V. Labinskim, G. Krauklei, P. Romanovskim,
M. Grigalim
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018.gada 16.oktobra vēstuli Nr. 1-13/100 par
izmaiņām amatu vienību sarakstā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram un A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, V.
Labinskim atturoties,
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.novembri peldbaseina darbības nodrošināšanai iekļaut
Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstā amata vienības:
1.1. “apkopējs”, profesijas kods 9112 01, 1 likmi ar darba algu 430,00 EUR
par vienu likmi;
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1.2. “administrators”, profesijas kods 4226 03, 1 likmi ar darba algu 430,00
EUR par vienu likmi;
1.3. “glābējs”, profesijas kods 5411 03, 1 likmi ar darba algu 430,00 EUR par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Noteikt, ka izdevumi jaunizveidoto amatu vienību atalgojumam un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2018. gada beigām
tiks finansēti no Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina ieņēmumiem par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
Sēde beidzas plkst. 13.15
Protokols parakstīts 2018. gada 31. oktobrī.
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos

R. Šmukste
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