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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Ināra KALVĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Ivans MATROSOVS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Gatis PASTARS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Andris VAIVODS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Inese JAUNUŠĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Pēteris ROMANOVSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
3) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
4) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
5) Sanita GRABĀNE, juriskonsulte,
6) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,

7) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
9) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
11) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
12) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
13) Kristīne VAIVODE, Līvānu novada Kultūras centra direktora p.i.,
14) Artūrs VILCĀNS, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājs
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 Līvānu novada pašvaldības noteikumiem “Par naudas balvu
piešķiršanu Līvānu novada sportistiem”. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas dalību Latvijas Futbola
federācijā. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par Līvānu novada pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2018”. Ziņo
I. Kalvāne.
7. Par adreses noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projekta ,,Krustpils iela 4/6, Jelgavas iela 3, Sofijas
iela 3” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu
saņemšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
15. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai. Ziņo A.
Vaivods.
16. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
17. Par dzīvokļa Nr. 13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
18. Par dzīvokļa Nr. 18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
19. Par dzīvokļa Nr. 42 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
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20. Par dzīvokļa Nr. 46 Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu
uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par dzīvokļu atsavināšanas procesa izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
23. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa OPEL Omega norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods.
25. Par projektu ”Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
lauku teritorijā”. Ziņo A. Vaivods.
26. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par cenas noteikšanu nestandarta stikla izstrādājumiem. Ziņo A. Vaivods.
28. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā, maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
30. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
Deputāts V. Labinskis ierosina mainīt domes sēdes darba kārtību mainot
vietām 3. darba kārtības jautājumu „Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem „Par
naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” ar 4. darba kārtības jautājumu
„Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3. domes sēdes darba kārtības jautājumu „Par Līvānu novada pašvaldības
noteikumiem „Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” skatīt kā 4.
domes sēdes darba kārtības jautājumu un 4. domes sēdes darba kārtības jautājumu
„Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” skatīt kā 3. domes sēdes
darba kārtības jautājumu.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina deputātus ar aktualitātēm
pašvaldībā un projektu īstenošanas gaitu.
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, J. Magdaļenokam, G. Krauklei
Paskaidro A. Usāne
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
25. oktobrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
31. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu 1.
vidusskolas direktoru Gati Pastaru, lai pārrunātu aktuālos darba jautājumus.
1. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē. Tajā tika apspriesti LPS priekšlikumi
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nākamās valdības deklarācijai. LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos
Lāsma Ūbele informēja par LPS priekšlikumiem izmaiņām azartspēļu pieejamības un
tās ierobežojumu regulējumā un par papildu ierobežojumiem pašvaldību
aizņēmumiem 2018. gada 4. ceturksnī, kā arī iepazīstināja ar Finanšu ministrijas
sniegto informāciju saistībā ar 2019. gada valsts budžetu.
1. novembrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes
un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
2. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona ikgadējā svinīgajā pasākumā, kas notika Preiļu
novada Litavniekos.
3. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods teica uzrunu Līvānu
novada lauksaimnieku rudens ballē un pasniedza 15 Līvānu novada Pagodināšanas
rakstus lauksaimniekiem un mājražotājiem.
3. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
notikumu sērijas “Tiešā griba” aktivitātēs: Armanda Grunduļa performancē – gājienā
“Tiešais atstarojums”; autoru grupas izstādes “Tiešā griba” atklāšanā; sarunā “Tiešā
runa”.
6. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Velga Švirkste sveica laulāto pāri no Līvānu novada Zelta kāzu
jubilejā.
6. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sniedza
interviju Latvijas Radio Latgales studijai par domes lēmumu atteikt atļaujas
izsniegšanu spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rīgas ielā 88, Līvānos.
6. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu novada Kultūras centra
un novada pagastu kultūras namu vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.
9. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
lidsabiedrības airBaltic rīkotajā pasākumā starptautiskajā lidostā “Rīga”, kura ietvaros
tika pasniegta unikāla dāvana Latvijai simtgadē –lidmašīnas Airbus A220-300 īpašais
krāsojums Latvijas karoga krāsās.
9. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kas notika Daugavpilī. Sēdē
reģionālās vizītes ietvaros piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards, kurš apmeklēja arī Līvānus. Vēlāk Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latgales tūrisma konferencē, kurā
Latgales Mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīca ieguva nomināciju
“Labākais jaunais tūrisma objekts Latgalē 2018.gadā”.
9. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Līvānu 1. vidusskolas skolas padomes sēdē.
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11. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja
pašvaldību un teica uzrunu Līvānu Bērnu un jauniešu centra rīkotajā konkursā skolu
jauniešiem „Mēs – Jaunie Lāčplēši”. Pēc konkursa domes vadība piedalījās Lāčplēša
dienas lāpu gājienā un piemiņas brīdī pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa.
14. novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātu
speciālajā internātpamatskolā piedalījās konkursa Latvijas speciālo skolu 5. – 9. klašu
audzēkņiem “Daiļas kā liepas, stipri kā ozoli – mēs Latvijai” apbalvošanā.
14. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rēzeknē piedalījās
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Latvijas Republikas Proklamēšanas 100.
gadadienai veltītā pasākumā. Līvānu novada pašvaldībai tika pasniegts RTA atzinības
raksts par veiksmīgu sadarbību Latgales kultūras un izglītības veicināšanā.
15. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” rīkotajā Latvijas 100gadei veltītajā
pasākumā.
15. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rožupē atklāja
piemiņas vietu nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem. Idejas autors par
šādas piemiņas vietas izveides nepieciešamību ir Līvānu Goda pilsonis Jānis Būmanis
un Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) priekšsēdētāja Biruta Rodoviča.
Pasākumā klātesošos uzrunāja arī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija
Usāne.
15. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
Jaunsilavas pamatskolā piedalījās Latvijas Proklamēšanas 100.gadadienai veltītā
sarīkojumā.
16. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Valsts
prezidenta pieņemšanā uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem par godu Latvijas
Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai.
16. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu 1.
vidusskolā piedalījās Latvijas Proklamēšanas 100gadei veltītajā koncertā, kurā
uzstājās arī Līvānu sadraudzības pilsētas - Ukmerģes - koris.
16. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Jersikā
piedalījās Latvijas Proklamēšanas 100.gadadienai veltītā sarīkojumā.
17. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rožupē piedalījās Latvijas Proklamēšanas
100.gadadienai veltītā sarīkojumā.
17. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Sutros
piedalījās Latvijas Proklamēšanas 100.gadadienai veltītā sarīkojumā.
17. novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātos
piedalījās Latvijas Proklamēšanas 100.gadadienai veltītā sarīkojumā.

5

18. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle uzrunāja
Līvenhofas skrējiena 2018 dalībniekus.
18. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada domes izpilddirektora
vietniece Aija Usāne Līvānos piedalījās Latvijas Proklamēšanas 100. gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā, kura ietvaros tika pasniegti Līvānu novada domes
Atzinības raksti un sveikti uzņēmēju konkursa “Līvānu novads VAR” laureāti.
20. novembrī domes vadība un atbildīgie speciālisti piedalījās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Rīgas ielā 37 sapulcē par mājas siltināšanas tehniskā projekta un
darbu apjoma apstiprināšanu.
22. novembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24. novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne teica uzrunu
slāvu kultūras ansambļa “Uzori” organizētajā 7. Tautasdziesmu festivālā.
27. novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē.
27. novembrī notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecticībnieku ielā 6 sapulce
par mājas siltināšanas tehniskā projekta un darbu apjoma apstiprināšanu.
28. novembrī notika Līvānu novada domes Kultūras komisijas sēde.
29. novembrī Līvānu stikla pūšanas darbnīcas māksliniekam Aleksandram Logvinam
Rīgā tiks pasniegta kultūras zīme "Latviskais mantojums" par amatu prasmes – stikla
pūšana – tradīciju daudzināšanu.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam, G. Krauklei, A. Vaivodam
Paskaidro A. Usāne, R. Šmukste
1. Izskatot D. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05.novembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 05.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1584) par 2018.
gada 18. jūnija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 527 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt D. M. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 191-2,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot O. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 24. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 25.oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1552) par 2018.
gada 16. aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 425 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt O. U. īres tiesības uz labiekārtotu 3–istabu dzīvokli Zaļā ielā
10-36, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 14.novembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 15.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1679) par 2018.
gada 14. aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. LNP/2-6.1/18/441 termiņa
pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā
noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu
laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt īres tiesības uz labiekārtotu 3–istabu dzīvokli Skolas ielā 5-12,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot G. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 31. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 31.oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1578) par 2014.
gada 01.decembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 60 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt G. G. īres tiesības uz labiekārtotu 4–istabu dzīvokli Rīgas ielā
24-55, 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.
5. Izskatot Ž. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 05. novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1586) par 2018.
gada 18.aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 475 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt Ž. S. īres tiesības uz 2–istabu dzīvokli Rīgas ielā 131-6,
Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2019.gada 1. jūnijam.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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6. Izskatot J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 16.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 17. oktobrī Nr. LNP/2-1.11/18/1523) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā speciālistu (RIMI tirdzniecības
centrā “Līvāni”) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par
kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar
Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 11.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 01. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 01.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1581) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu
(Rožupes pamatskolas pavāre) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15
“Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar
Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr.12.
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7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot L. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 05. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 015.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1587) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu
(pedagogs Rožupes pamatskolā) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15
“Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dom, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut L. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes
lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
uzskaites rindā, ar kārtas Nr.13.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot N. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 06.novembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 08.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1600 par
iekļaušanu dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā saskaņā ar bāriņtiesas
ierosinājumu, kā personu, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni un kurai nepieciešama
pašvaldības palīdzība dzīvojamās platības nodrošināšanā, un pamatojoties uz likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
var savos saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, un Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut N. Š., deklarētā dzīvesvieta, (adrese), ģimenes sast. – 3 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas
nodrošināma ar dzīvojamo platību, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu grupā ar
kārtas Nr. 6.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 22. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 22.oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1536 par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā saskaņā ar Līvānu novada
Būvvaldes atzinumu sakarā ar dzīvojamās mājas atzīšanu par dzīvošanai nederīgu, kā
personu, kurai nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvojamās platības nodrošināšanā,
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu,
kurā noteikts, ka pašvaldība var savos saistošajos noteikumos noteikt personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
10.1. Iekļaut S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo
platību, neatliekamās palīdzības nodrošināšanas grupā ar kārtas Nr. 1.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot T. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 29.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 30.oktobrī Nr. LNP/2-11.1/18/1568 par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā saskaņā ar bāriņtiesas ierosinājumu,
kā personu, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni un kurai nepieciešama pašvaldības
palīdzība dzīvojamās platības nodrošināšanā, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var
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savos saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
un Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
8.3. punktu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Iekļaut T. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sast. – 3 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas
nodrošināma ar dzīvojamo platību, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu grupā ar
kārtas Nr. 8.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.3. 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 saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots M. Grigalim, M. Vilcānei
Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
"Kvartāls" vadītāja vietnieces Mārīte Vilcāne ierosinājumu par Līvānu novada domes
2012. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 7 „ Noteikumi par naudas balvu
piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem, saistošo
noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.14 „ Par 2012.gada 26. aprīļa saistošo
noteikumu Nr. 7 „Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada
sportistiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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4. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem “Par naudas balvu piešķiršanu
Līvānu novada sportistiem”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada pašvaldības noteikumu “Par naudas balvu piešķiršanu
Līvānu novada sportistiem” projektu un pamatojoties uz Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 6. punktu un likuma „ Par
pašvaldībām” 3., 12. un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības noteikumus Nr.4 “Par naudas balvu
piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (skat. pielikumā).
2. Publicēt Noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu Novada Vēstis” un Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra "Kvartāls" vadītāja p.i. Evija Pastare.
Pielikumā:

noteikumi “Par naudas balvu piešķiršanu
Līvānu novada sportistiem” ar pielikumiem uz 7 lpp.
5. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas dalību
Latvijas Futbola federācijā.

Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Vilcānei, A. Vaivodam
Paskaidro A. Usāne, H. Jablonska
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2018. gada 14. novembra
vēstuli Nr. 1-20/47 “Par biedru uzņemšanu Latvijas Futbola federācijā” (turpmāk
LFF), lai oficiāli varētu piedalīties LFF organizētajās sacensībās un licencēt visus
darbībā iesaistītos futbolistus, un saskaņā ar biedrības “Latvijas Futbola federācija”
(LFF) uzņemšanas noteikumu 2.1. punktu, kurā noteikts, ka par biedru var tikt
uzņemts futbola klubs – juridiska persona vai pašvaldības dibināta sporta skola, un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Atļaut Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolai iestāties biedrībā „ Latvijas
Futbola federācija” kā biedram.
2. Pilnvarot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Indru Iesalnieci
iesniegt pieteikumu un veikt darbības, kas saistītas ar uzņemšanu LFF.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
6. Par Līvānu novada pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2018”
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumu rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada
pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2018. gada 16. decembrī pasākumu „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS
2018”.
2. Apstiprināt pasākuma „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2018” nolikumu (skat.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 9 lpp.
7. Par adreses noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Mazdārziņš Nr. 109” ar kadastra numuru
7686-007-0752, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. B. dzīvo
(adrese), 2018.gada 23.oktobra iesniegumu par adreses noteikšanu īpašuma
,,Mazdārziņš Nr.109” apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0752, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
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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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,1276 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0752, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu
novadā, un ar to funkcionāli saistītajām jaunbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 7686007-0752-001, 7686-007-0752-002 un 7686-007-0752-003, adresi: ,,Vikars”, Dubnas
viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma ar kopējo kadastra numuru 7652-004-0115, kas
atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka J. S., dzīvo (adrese), pilnvarotās
personas O. I., dzīvo (adrese), 2018. gada 16. novembra iesniegumu par nosaukuma
piešķiršanu neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0115, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
likuma ,,Par pašvaldībām“ 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0115, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Kociņi”
(sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Atspaidi” ar kopējo kadastra numuru 7682-0020146, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka J. P., dzīvo (adrese),
2018.gada 15.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Atspaidi”, kas sastāv
no divām zemes vienībām 14,7 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0090, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14. punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Atspaidi”, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7682-002-0146, zemes vienību 8,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-001-0090, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682001-0090 piešķirt jaunu nosaukumu „Liepas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
9. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes vienības Līvānu novada Līvānu pilsētā, konstatēts, ka īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotā neapbūvētā zemes vienība, kas atrodas Jāņa ielā 35,
Līvānos, Līvānu novadā, 1173 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0614,
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kura nepieciešama jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, sakarā ar apbūves zemju
pieprasījumu Līvānu novada Līvānu pilsētā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša
zeme.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu,
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības
un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij,
piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 1173 m2 platībā Jāņa ielā 35, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0614, kura nepieciešama jauna
apbūves zemes gabala izveidošanai, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. izkopējumu no
kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes vienības Līvānu novada Līvānu pilsētā, konstatēts, ka īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotā neapbūvētā zemes vienība, kas atrodas Jāņa ielā 37,
Līvānos, Līvānu novadā, 1950 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0615,
kura nepieciešama jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, sakarā ar apbūves zemju
pieprasījumu Līvānu novada Līvānu pilsētā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša
zeme.
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 Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu,
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības
un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij,
piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 1950 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611 001 0615 Jāņa ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā, kura nepieciešama
jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat.
pielikumā).
2.2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes vienības Līvānu novada Līvānu pilsētā, konstatēts, ka īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotā neapbūvētā zemes vienība, kas atrodas Dzirnavu ielā
4, Līvānos, Līvānu novadā, 1002 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1117,
kura nepieciešama jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, sakarā ar apbūves zemju
pieprasījumu Līvānu novada Līvānu pilsētā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša
zeme.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu,
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības
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un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij,
piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
3.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 1002 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 1117 Dzirnavu ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, kura
nepieciešama jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, ir Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda
(skat. pielikumā).
3.2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izvērtējot rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotās zemes vienības Līvānu novada Līvānu pilsētā, konstatēts, ka īpašuma
tiesību atjaunošanai neizmantotā neapbūvētā zemes vienība, kas atrodas Lauku ielā
b/n, Līvānos, Līvānu novadā, 822 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0218,
kura nepieciešama jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, sakarā ar apbūves zemju
pieprasījumu Līvānu novada Līvānu pilsētā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša
zeme.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu,
Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, kas nosaka, ka šā panta pirmajā daļā
minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības
un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un
īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij,
piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes
gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
19

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
4.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 822 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 0218 Lauku ielā b/n, Līvānos, Līvānu novadā, kura
nepieciešama jauna apbūves zemes gabala izveidošanai, ir Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda
(skat. pielikumā).
4.2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par zemes ierīcības projekta ,,Krustpils iela 4/6, Jelgavas iela 3,
Sofijas iela 3” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 919, Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA86) 2018.gada 12.novembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Krustpils iela 4/6,
Jelgavas iela 3, Sofijas iela 3” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7611-0052022, kas atrodas Krustpils ielā 4/6, Līvānos, Līvānu novadā, 7611-005-2024 Jelgavas
ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā un 7611-005-2026 Sofijas ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”,
atbilstoši Līvānu novada domes 2018. gada 27.septembra lēmumam Nr.16-8 „Par
zemes ierīcības-apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Krustpils ielā 4/6, Sofijas ielā 3 un Jelgavas ielā 3, Līvānos”, un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un
26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
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I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu ,,Krustpils iela 4/6, Jelgavas iela 3, Sofijas iela 3” zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem 7611-005-2022, kas atrodas Krustpils ielā 4/6, Līvānos,
Līvānu novadā, 7611-005-2024 Jelgavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā un 7611-0052026 Sofijas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, tās apvienojot un sadalot divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-0050012 – 1164 m2;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7611-0050011 Krustpils ielā 4/6, Līvānos, Līvānu novadā – 796 m2.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7611-005-0011 Krustpils ielā 4,6, Līvānos, Līvānu novadā, 796
m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7611-005-0012 1164 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0011
Krustpils ielā 4/6, Līvānos, Līvānu novadā, 796 m2 platībā un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: Krustpils iela 4/6, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316 (klasifikatora kods 104016926).
5. Noteikt zemes nogabalam NR. Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0012
1164 m2 platībā un ar to funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7611-005-2026-001, 7611-005-2026-002 un 7611-005-2026-003 adresi: Sofijas iela
3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
6. Ēku un būvju īpašumam ar kadastra apzīmējumiem 7611-005-2024-001,
7611-005-2024-002 un 7611-005-2024-003 atstāt adresi: Jelgavas iela 3, Līvāni,
Līvānu novads.
7. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7611-005-0011 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0012 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
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 ierīcības projekta ,,Krustpils iela 4/6, Jelgavas iela 3,
Sofijas iela 3” sadalījuma shēma uz 1 lpp.
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11. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
aktualizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.–
2018.gadam, un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
73.punktam, kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk
kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības
plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, un
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu un 22. pantu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10.pantu un
Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2014. gada 3. decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī un 2014. gada 7. oktobra vadlīnijām pašvaldībām –
Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības
programmas 2014.- 2020.gadam, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas II Daļas - Stratēģiskās daļas Rīcību plāna aktualizāciju,
1.2. Programmas III Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
12. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam Gala redakcijas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu saņemšanai
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam
Izskatot SIA „Ķemers Business and Law Company” izstrādāto Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam Gala redakciju, kas
izstrādāta saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2014.gada 3.decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī, Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, un
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta
pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025.gadam Gala redakciju (skatīt pielikumā).
2. Nodot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam Gala redakciju atzinumu saņemšanai Latgales plānošanas reģionam un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis” un
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam Gala
redakcija:
1) 1.daļa Pašreizējās situācijas raksturojums uz 180 lapām,
2) 2.daļa Stratēģiskā daļa uz 33 lapām,
3) 3.daļa Rīcību plāns 2019-2025 uz 43 lapām,
4) 4.daļa Investīciju plāns 2019-2021 uz 37 lapām,
5) 4.1.Investīciju plāna pielikums Nr.1. ITI projektu idejas periodam 2019-2025 uz
23 lapām,
6) 4.2.Investīciju plāna pielikums Nr.2. Projekti Latgalē un Alūksnes novadā uz
6 lapām,
7) 5.daļa Īstenošanas un uzraudzības kārtība uz 28 lapām,
8) 6.daļa Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem uz 118 lapām,
9) Kopsavilkums uz 22 lapām.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
datu bāzē LURSOFT publicēto informāciju 2018.gada 06.novembrī likvidēta un
izslēgta no Uzņēmumu reģistra komercreģistra SIA “Līvānu karbons”, reģ. nr.
40003969013.
SIA “Līvānu karbons” nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par
nekustamo īpašumu SIA “Talismana gaisma īpašums”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7666 006 0035 ir 618,69 EUR, tai skaitā pamatparāds 566,69
EUR un nokavējuma nauda 52,00 EUR.
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2016.gada 13.janvārī SIA “Līvānu karbons” tika pasludināts maksātnespējas
process. Līvānu novada dome, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 73.panta
pirmo daļu, iesniedza kreditora prasījumu. Pašvaldības kreditora prasījums tika
iekļauts kreditoru prasījumu reģistrā kā nenodrošinātais kreditora prasījums.
Atbilstoši Maksātnespējas likuma 118.panta ceturtās daļas noteikumiem Nodokļu administrācijas (kreditora) nodokļu prasījumi, kas iesniegti šā likuma
73.panta pirmajā daļā minētajā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņā, tiek
apmierināti pamatparāda apmērā pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa
izmaksu un šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto kreditoru prasījumu
apmierināšanas.
Saskaņā ar SIA “Līvānu karbons” maksātnespējas administratora 2018.gada
19.septembra paziņojumu par kreditoru prasījumu segšanas plāna izpildi, SIA
“Līvānu karbons” maksātnespējas procesā gūtie naudas līdzekļi, kas palika pāri pēc
nodrošināto kreditoru prasījumu apmierināšanas un maksātnespējas procesa izmaksu
segšanas, atbilstoši Maksātnespējas likuma 118.panta otrās daļas noteikumiem tika
novirzīti Maksātnespējas kontroles dienestam.
SIA “Līvānu karbons” maksātnespējas process izbeigts ar Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu (lietas Nr. C30709515) 2018.gada 26.oktobrī.
Līdz ar to, nekustamā īpašuma parāda summa nav atgūstama un dzēšama.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu
maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir
izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Kā arī minētā panta trešo daļu, kur
noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai,
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas
7. punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 618,69 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 566,69 EUR un nokavējuma nauda 52,00 EUR, no komercreģistra
izslēgtajai SIA “Līvānu karbons” par nekustamo īpašumu SIA “Talismana gaisma”
īpašums, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7666 006 0035.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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14. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro K. Vaivode
Deputāts Valdis Labinskis lūdz atsevišķu balsojumu par katru jautājumu.
1. Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2018. gada 1. novembra vēstuli
Nr.1-15/139 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās
sakarā ar izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu vadītāju personālā,
ņemot vērā, ka filiāļu vadītāji papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu
vadītāju pienākumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim
balsojot „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2018. gada 1. decembri izslēgt no Sutru kultūras nama amatu vienību
saraksta amata vienību “tradīciju ansambļa vadītājs”, profesijas kods 3435 23, 0,25
likmes ar darba algu 456,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.2. Ar 2018. gada 1. decembri noteikt darba algu Līvānu novada kultūras
centra amata vienībai “kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, 934,00 EUR
mēnesī par vienu likmi, papildus veicot Sutru kultūras nama tradīciju ansambļa
vadītāja amata pienākumus (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktores pienākumu izpildītāja Kristīne Vaivode.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada būvvaldes 2018. gada 19. septembra vēstuli par
izmaiņām Līvānu novada būvvaldes amatu vienību sarakstā, izslēdzot amata vienību
“arhitekts”, profesijas kods 2161 01, un iekļaujot amata vienību „būvvaldes
speciālists”, profesijas kods 4120 01, lai nodrošinātu Būvniecības likumā un spēkā
esošā būvvaldes nolikumā noteikto būvvaldes funkciju izpildi, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2018. gada 1. decembri izslēgt no Līvānu novada būvvaldes amatu
vienību saraksta amata vienību “arhitekts”, profesijas kods 2161 01, (skat. amatu
vienību sarakstu pielikumā).
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2.2. Ar 2018. gada 1. decembri iekļaut Līvānu novada būvvaldes amatu
vienību sarakstā amata vienību „būvvaldes speciālists”, profesijas kods 4120 01,
1 likmi ar darba algu 896,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Līvānu novada būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
15. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja Māra
Grigaļa 2018.gada 25.oktobra iesniegumu par papildus 60 darba stundu apmaksu
Līvānu novada domes administratīvajai komisijai, sakarā ar to, ka ar Līvānu novada
domes 2018.gada 6.februāra lēmumu Nr. 3-7 “Par domes komisiju un valžu (darba
grupu) darba apmaksu” administratīvajai komisijai noteiktās 170 darba stundas ir
izmantotas, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.un 61.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Noteikt papildus 60 stundu apmaksu Līvānu novada domes administratīvajai
komisijai par darbu 2018.gadā.
2. Noteikt, ka finansējums Līvānu novada domes administratīvās komisijas
papildus stundu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 448,54 EUR tiek piešķirts no Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma 1. punkta izpildi ir galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un 2. punkta izpildi finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
16. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei
Paskaidro I. Peiseniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 1.novembra rīkojuma Nr.570 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam”
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2.pielikumu, Ministru kabineta 2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2013.gada 30.maija
noteikumiem Nr.4 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas
kārtība Līvānu novadā” un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2018.gada 1.decembra līdz
2018.gada 31.decembrim (pielikums Nr.1).
2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 1 lpp.
17. Par dzīvokļa Nr. 13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot L. T. pers. kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2018. gada 29. oktobra iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109
”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, kas nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas
mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma
atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 13 īpašumam Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 13 Saules ielā 24, Līvānos, Līvānu
novadā un 4714/259398 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 4714/259398 zemesgabala
domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) Lidijai Titovai/Lidia
Titova/.
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3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
18. Par dzīvokļa Nr. 18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. B., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2018. gada 18. oktobra iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās
daļas 1. punktu, kas nosaka, ka var pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no
viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu un Ministru kabineta 2011. gada 1.
februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
11.7 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem
lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu
atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 18 īpašumam Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 18 Rīgas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā
un 5176/335631 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 5176/335631 zemesgabala
domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) Intai Bērziņai.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
19. Par dzīvokļa Nr. 42 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka,
ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās
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daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un A. Ļ., dzīvo
(adrese), 2018. gada 29. oktobra iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumam Nr. 20-23
“Par dzīvokļa Rīgas ielā 37-42, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un
SIA “Latio” 2018. gada 8. oktobra nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/18-3134,
saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 42 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu
novadā ir novērtēts 6100 EUR (seši tūkstoši viens simts eiro), un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta
lēmumam Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais
maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no
dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos
procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot A. Ļ., dzīvo (adrese), uz nomaksu dzīvokli Nr. 42 (kadastra Nr.
76119001120) dzīvojamā mājā Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo
platību 49,7 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 4735/191655 domājamās daļas un
4735/191655 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 3078 m2 (kadastra
numurs 7611 003 0806) par noteikto maksu 6100 EUR (seši tūkstoši viens simti eiro),
nosakot piecu gadu nomaksas termiņu.
2. A. Ļ. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
procentu apmērā no pirkuma maksas – 610,00 EUR (seši simti desmit euro un 00
centi), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka”
UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 5490 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām piecu gadu laikā, maksājumus
veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. Ļ. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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20.Par dzīvokļa Nr. 46 Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka,
ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un N. G. dzīvo
(adrese), 2017. gada 24. maija iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 28. septembra lēmumam Nr. 16-30 “Par
dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA
“Latio” 2018. gada 21. jūnija nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/18-582,
saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 46 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu
novadā ir novērtēts 6000 EUR (seši tūkstoši eiro), un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot
valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam
Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais
maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no
dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos
procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot N. G. dzīvo (adrese), uz nomaksu dzīvokli Nr. 46 (kadastra Nr.
76119001116) dzīvojamā mājā Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo
platību 54,3 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 5423/254321 domājamās daļas un
5423/254321 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 3737,8 m2 (kadastra
numurs 7611 003 0311) par noteikto maksu 6000 EUR (seši tūkstoši eiro), nosakot
piecu gadu nomaksas termiņu.
2. N. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
procentu apmērā no pirkuma maksas – 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi), to
ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka”
UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 5400 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām piecu gadu laikā, maksājumus
veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar N. G. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
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5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
21. Par dzīvokļu atsavināšanas procesa izbeigšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot K. G., personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), iesniegumu
par atsavināšanas procesa izbeigšanu dzīvoklim Nr. 44, dzīvojamā mājā Sporta ielā 5,
Līvānos, tika konstatēts:
1) dzīvoklis Nr. 44 dzīvojamā mājā Sporta ielā 5, Līvānos tika nodots
atsavināšanai pamatojoties uz K. G. 2016. gada 29. jūnija iesniegumu un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta lēmumu Nr. 13-9 „Par dzīvokļa Sporta
ielā 5-44, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”;
2) 2016. gada 28. decembrī K. G. pilnvarotā persona V. G. iesniedza Līvānu
novada domē iesniegumu ar kuru lūdza pārtraukt atsavināšanas procesu.
3) pamatojoties uz V. G. iesniegumu privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija neveica ar lēmumu noteikto dzīvokļa atsavināšanas procesu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62.punktu, kas nosaka,
ka: “Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo
līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības
lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības
nodrošināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktu, un ņemot vērā atsavināšanas ierosinātājas, iesniegumu par
atsavināšanas procesa pārtraukšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Izbeigt dzīvokļa Nr. 44 dzīvojamā mājā Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanas procesu un atcelt Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta
lēmumu „Par dzīvokļa Sporta ielā 5-44, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”.
1.2. Dzīvokļa īpašumu Nr. 44 dzīvojamā mājā Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
ar atlikušo vērtību un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās
funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne un galvenās grāmatvedes
vietniece Gita Svirska.
2. Izskatot A. L., personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), iesniegumu
par atsavināšanas procesa izbeigšanu dzīvoklim Nr. 56, dzīvojamā mājā Zaļā ielā 6,
Līvānos, tika konstatēts:
1) dzīvoklis Nr. 56 dzīvojamā mājā Zaļā ielā 6, Līvānos tika nodots
atsavināšanai pamatojoties uz A. L. 2016. gada 13. jūlija iesniegumu un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta lēmumu Nr. 13-10 „Par dzīvokļa Zaļā
ielā 6-56, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”;
2) Atsavināšanas procesa gaitā ir izgatavota dzīvokļa inventarizācijas lieta un
dzīvoklis ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Līvānu novada domes vārda, kā arī dzīvoklis
tika novērtēts.
3) 2017. gada 25. oktobrī A. L. iesniedza Līvānu novada domē iesniegumu ar
kuru lūdza pārtraukt atsavināšanas procesu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62. punktu, kas nosaka,
ka: “Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo
līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības
lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības
nodrošināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktu, un ņemot vērā atsavināšanas ierosinātājas, iesniegumu par
atsavināšanas procesa pārtraukšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Izbeigt dzīvokļa Nr. 56 dzīvojamā mājā Zaļā ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanas procesu un atcelt Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta
lēmumu „Par dzīvokļa Zaļā ielā 6-56, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai” 2. punktu.
2.2. Dzīvokļa īpašumu Nr. 56 dzīvojamā mājā Zaļā ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
ar atlikušo vērtību un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās
funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne un galvenās grāmatvedes
vietniece Gita Svirska.
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3. Izskatot Z. M., personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), iesniegumu
par atsavināšanas procesa izbeigšanu dzīvoklim Nr. 52, dzīvojamā mājā Zaļā ielā 4,
Līvānos, tika konstatēts:
1) dzīvoklis Nr. 52 dzīvojamā mājā Zaļā ielā 4, Līvānos tika nodots
atsavināšanai pamatojoties uz Z. M. 2017. gada 10. augusta iesniegumu un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2017. gada 28. septembra lēmumu Nr. 16-29 „Par dzīvokļa
Zaļā ielā 4-52, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”;
2) 2018. gada 7. martā Z. M. iesniedza Līvānu novada domē iesniegumu ar
kuru lūdza pārtraukt atsavināšanas procesu.
3) pamatojoties uz Z. M. iesniegumu privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisija neveica ar lēmumu noteikto dzīvokļa atsavināšanas procesu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62.punktu, kas nosaka,
ka: “Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo
līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības
lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības
nodrošināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktu, un ņemot vērā atsavināšanas ierosinātājas, iesniegumu par
atsavināšanas procesa pārtraukšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Izbeigt dzīvokļa Nr. 52 dzīvojamā mājā Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanas procesu un atcelt Līvānu novada domes 2017. gada 28.
septembra lēmumu „ Par dzīvokļa Zaļā ielā 4-52, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”.
3.2. Dzīvokļa īpašumu Nr. 52 dzīvojamā mājā Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
ar atlikušo vērtību un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās
funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne un galvenās grāmatvedes
vietniece Gita Svirska.
4. Izskatot R. Š., personas kods (personas kods), dzīvo (adrese), iesniegumu
par atsavināšanas procesa izbeigšanu dzīvoklim Nr. 22, dzīvojamā mājā Sporta ielā
3b, Līvānos, tika konstatēts:
1) dzīvoklis Nr. 22 dzīvojamā mājā Sporta ielā 3b, Līvānos tika nodots
atsavināšanai pamatojoties uz R. Š. pilnvarotās personas B. S. 2015. gada 13. maija
iesniegumu un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija lēmumu Nr. 634 „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai”;
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2) Atsavināšanas procesa gaitā ir izgatavota dzīvokļa inventarizācijas lieta un
dzīvoklis ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Līvānu novada domes vārda.
3) 2018. gada 25. oktobrī R. Š. iesniedza Līvānu novada domē iesniegumu ar
kuru lūdza pārtraukt atsavināšanas procesu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 62.punktu, kas nosaka,
ka: “Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo
līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības
lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības
nodrošināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktu, un ņemot vērā atsavināšanas ierosinātājas, iesniegumu par
atsavināšanas procesa pārtraukšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Izbeigt dzīvokļa Nr. 22 dzīvojamā mājā Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanas procesu un atcelt Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija
lēmuma Nr. 6-34 „Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai” 2. punktu un 3. punktu.
4.2. Dzīvokļa īpašumu Nr. 22 dzīvojamā mājā Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
ar atlikušo vērtību un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās
funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
nodrošināšanai.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne un galvenās grāmatvedes
vietniece Gita Svirska.
22. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas 2018. gada
18. jūnija sēdes ierosinājumu nodot atsavināšanai neizīrētos dzīvokļus pēc kuriem nav
pieprasījuma no personām, kas iekļautas pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvojamās
platības īrei, kā arī ņemot vērā, ka no pašvaldības dzīvojamā fonda pēc stāvokļa uz
2018. gada 14. jūniju ir 20 neizīrētu 1 – istabas dzīvokļu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro daļu, kurā noteikts, ka
institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu, nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, un likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī
par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Līvānu novada dome, atklāti
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balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā šādus 1-istabas dzīvokļus un tiem piekrītošās kopīpašuma un
zemes gabala 1848 m2 platībā ar kadastra numuru 76110030917 domājamās daļas:
1.1. Dzīvokli Nr. 28, 258/30355,
1.2. Dzīvokli Nr. 33, 360/30355,
1.3. Dzīvokli Nr. 36, 362/30355,
1.4. Dzīvokli Nr. 52, 360/30355,
1.5. Dzīvokli Nr. 74, 398/30355.
2. Nodot atsavināšanai 1- istabas dzīvokli Nr. 29, Biedrības ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā un tam piekrītošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes gabala
3714 m2 platībā ar kadastra numuru 76110040508 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā 3000/270061 kopīpašuma domājamās daļas.
3. Uzdot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai organizēt pārdodamo dzīvokļa novērtēšanu, izstrādāt izsoles
noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domei.
4. Atcelt Līvānu novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumu Nr. 10-3 “Par
dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
23. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1731, kas
atrodas Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu par nosacīto cenu
2300,00 EUR, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2018.gada 27.septembra
lēmumu Nr. 16-15 „Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a,
Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt
zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes
starpgabalu, kas piegul viņu zemei, un saskaņā ar likuma 37., 44. un 44.1 pantiem,
kuri nosaka publiskai personai piederošu zemes starpgabalu atsavināšanas kārtību, un
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas
17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
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Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jersikas
ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7611 003 0013, kas sastāv no
atsevišķas neapbūvētas zemes vienības 1670 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611 003 1731, par nosacīto cenu 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro), A. K.,
dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 2300,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā
līdz 2019.gada 31.janvārim, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ.
Nr.90000065595,
AS
„SEB
banka”,
UNLALV2X
norēķinu
kontā:
LV14UNLA0050018690074 vai AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu
kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese),
noslēdzams līdz 2019.gada 21.janvārim.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
24.Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa OPEL Omega norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018. gada 1. novembra vēstuli Nr. 1-13/105
“Par automašīnas OPEL Omega norakstīšanu” par vieglās pasažieru automašīnas
OPEL Omega, valsts reģistrācijas numurs DS 6215, 1988. izlaiduma gads,
norakstīšanu, un Jēkabpils Autocentra defektācijas aktu, kurā atzīts, ka tālākai
automašīnas ekspluatācijai ir nepieciešams automašīnas remonts un finanšu
ieguldījumi ir vismaz 3404,61 EUR apmērā, kas ir finansiāli neizdevīgi, un ņemot
vērā, ka kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem
ir 0,00 EUR, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar
pašvaldības kustamo mantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Atļaut norakstīt Līvānu novada domei piederošo vieglo pasažieru
automašīnu OPEL Omega, valsts reģistrācijas numurs DS 6215, 1988. izlaiduma
gads, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR.
2. Uzdot Līvānu 1.vidusskolas direktoram Gatim Pastaram veikt lēmuma
1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības
direkcijā.
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3. Lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai un ieņēmumus
ieskaitīt Līvānu novada pašvaldības budžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
25. Par projektu ”Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
lauku teritorijā”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavotā
projekta ”Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku
teritorijā” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada
13.oktobra noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” īstenošanas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz projekta atbilstību
”Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam”
2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.2. rīcības (Transporta infrastruktūras
uzlabošana Līvānu novadā) projektam Nr. 2.1.2.12. (Pagasta ceļa pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku teritorijā) un likuma ”Par pašvaldībām”
15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā
reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektu iesniegumu atlasē ar
projektu ”Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai lauku
teritorijā”, iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
(CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 216 612,68 EUR apmērā, no kurām
72,44% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 156 917,00 EUR apmērā,
8,27% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 17 908,70 EUR apmērā un 19,29% ir
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 41 786,98 EUR apmērā.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta koncepcija
26. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro H. Jablonska, K. Vaivode
1. Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018. gada 20. novembra
vēstuli Nr.1-12/58 par papildus līdzekļu piešķiršanu 1020,42 EUR apmērā, t.sk.
akreditācijas ekspertu komandējuma izdevumu segšanai 259,23 EUR, pacēlāja
remontam 150,00 EUR un pabalstiem darbiniekiem sakarā ar ģimenes locekļa nāvi un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 611,19 EUR,
ņemot vērā, ka no valsts budžeta piešķirtā mērķdotācija iestādes uzturēšanai no 2018.
gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim un no pašvaldības budžeta
līdzekļiem piešķirtais finansējums pabalstu izmaksai ir nepietiekams, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1020,42 EUR apmērā Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai akreditācijas ekspertu komandējuma izdevumu segšanai, pacēlāja
remontam un pabalstiem darbiniekiem sakarā ar ģimenes locekļa nāvi un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Līvānu novada pašvaldības
2018. gada pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no saņemtajiem
transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2018.gada 23.novembra vēstuli Nr.
1-15/152 par papildus līdzekļu piešķiršanu 4078 EUR izdevumu par elektroenerģiju
segšanai līdz 2018.gada beigām sakarā ar elektroenerģijas pārtēriņu, nodrošinot
Līvānu novada kultūras centra telpās notikušos pasākumus un norises Līvānu novada
pašvaldības iestādēm, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
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Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 4078 EUR apmērā Līvānu novada kultūras
centram izdevumu par elektroenerģiju segšanai līdz 2018. gada beigām no Līvānu
novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no
saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktores pienākumu izpildītāja
Kristīne Vaivode un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas 2018. gada 23. novembra
vēstuli par papildus līdzekļu piešķiršanu kopsummā 1100 EUR pabalstu izmaksai līdz
2018.gada beigām, tai skaitā 1000 EUR jaundzimušo aprūpes pabalstiem un 100 EUR
pabalstam Dimanta kāzu jubilejā, sakarā ar to, ka Dzimtsarakstu nodaļas 2018. gada
budžetā pabalstu izmaksai paredzētais finansējums ir izlietots, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1100,00 EUR apmērā Līvānu novada
Dzimtsarakstu nodaļai pabalstu izmaksai līdz 2018.gada beigām no Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus ieņēmumiem no
saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
27. Par cenas noteikšanu nestandarta stikla izstrādājumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Pastaram
Paskaidro H. Jablonska, A. Usāne
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2018.gada 15.novembra
vēstuli Nr. 1-6/18/8 par cenu atlaides piemērošanu nestandarta stikla izstrādājumiem,
ņemot vērā, ka Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā ir
sācis darbu stikla pūtēja asistents, kurš šobrīd iziet mācību procesu stikla izstrādē un
trauku veidošanā bez formas, līdz ar to darba procesā veidojas daudz nestandarta,
neprecīzu formu produkcijas - nelikvīdu, šo produkciju ir iespējams realizēt par
zemāku cenu, lai segtu darba procesā radušos izdevumus, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
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Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nestandarta stikla izstrādājumiem 70% atlaidi no 2017. gada
28. septembrī ar Līvānu novada domes lēmumu Nr. 16-25 “Par Latgales mākslas un
amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu”
apstiprinātās stikla izstrādājumu cenas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
28. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā, maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam, G. Pastaram, G. Krauklei, M. Grigalim
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2018. gada 20. novembra vēstuli Nr. 1-13/116
un 2018. gada 23. novembra vēstuli Nr. 1-13/117 par Līvānu 1.vidusskolas
peldbaseina maksas pakalpojumu cenrāža papildināšanu ar jaunu pakalpojuma veidu
– dāvanu karšu iegādi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un g) apakšpunktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ
1. Noteikt maksu par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina maksas pakalpojumu
– dāvanu kartes iegādi (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 4 lpp.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 29.oktobra pieprasījumu Nr.11878/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00345/027/2017, par piedziņas vēršanu uz R. T.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 128-13, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7611 900 0541, konstatēts, ka R. T. par nekustamo
īpašumu Rīgas ielā 128-13, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7611 900
0541 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
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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, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 19-29 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R. T.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3. lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
30. Par īres maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, A. Bondarevam, G. Krauklei,
J. Magdaļenokam
Paskaidro H. Jablonska, A. Vilcāns
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2018. gada
21. novembra vēstuli Nr. 1 – 9.373 “Par daudzdzīvokļu māju īres maksas projektu
2019. gadam” un iesniegto īres maksas projektu, un pamatojoties uz likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un 13. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās telpas īres
maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, kā arī ņemot
vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulču pieņemtos lēmumus par
maksājumiem par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros
veicamo dzīvojamās mājas remontu un atjaunošanu (Noteikumu Nr. 215 pielikuma
2.5. punkts), un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksu par vienu kvadrātmetru Līvānu novada pašvaldības īres
dzīvokļiem Līvānu novada Līvānu pilsētā saskaņā ar pielikumu.
2. Informāciju par apstiprināto īres maksu publicēt Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā apstiprinātā īres maksa stājas spēkā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar īres līgumā noteikto
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4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā skaidrojumu par atšķirīgo
balsojumu – balsojumā atturējās, jo uzskata, ka ir negodprātīgi pret dzīvokļu
īpašniekiem, ka pašvaldība saviem īrniekiem nenosaka lielāku maksājumu.
Pielikumā: īres maksa uz 2 lpp.
Sēde beidzas plkst.1215
Protokols parakstīts 2018. gada 5. decembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/
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A. Vaivods

I. Raubiška

