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1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
3) Iveta Dobele, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
4) Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
5) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste

Renāte

6) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
7) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
8) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
9) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja
10) Vadims Krimāns, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs
Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.Vaivods ierosina izskatīt iepriekš
izsludinātos domes sēdes darba kārtības jautājumus.
V. Labinskis iebilst par sēdes izsludināto darba kārtību un iesniedz domes
priekšsēdētājam A.Vaivodam, klātesošiem deputātiem un protokolistam Paziņojumu
par domes sēdes darba kārtības izsludināšanu, ko lūdz pievienot domes sēdes
protokolam (skat. protokola pielikumā). V. Labinskis iebilst, ka ir sasaukta kārtējā
domes sēde, jo nav ievērota likuma un pašvaldības nolikuma 94. punktā noteiktā
prasība par trīs darba dienu ievērošanu kārtējās sēdes sasaukšanai. Deputāts V.
Labinskis par Domes kārtējās sēdes sasaukšanu 2018. gada 27. decembrī plkst. 9.00,
sēdes darba kārtību un dokumentus saņēmis 2018. gada 21. decembrī plkst. 16.22.
Līdz ar to, nav ievērotas prasītās sēdes sasaukšanas trīs darba dienas pirms kārtējās
sēdes, jo pa vidu ir trīs svētku dienas. Uzskata, ka nevar notikt kārtējā Līvānu novada
domes sēde, un, kā likuma paklausīgs cilvēks, nevar piedalīties nelikumīgās darbībās.
Ierosina izmantot likuma piedāvāto iespēju par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, kura
varētu notikt pat jau šodien pēcpusdienā.
A. Vaivods paskaidro, ka rīkojums bija parakstīts jau ceturtdien, bet
izsludināts piektdien, kā arī lēmumi un dokumenti tika nosūtīti piektdien, pirms
svētkiem.
A. Vaivods izsludina pārtraukumu uz 10 (desmit) minūtēm.
Pēc pārtraukuma sēde tiek turpināta.
A. Vaivods uzdod V. Labinskim jautājumu, kas bija par iemeslu vai
traucējumu iepazīties ar nosūtītajiem sēdes materiāliem.
V. Labinskis apliecina, ka ar sēdes protokolu ir iepazinies, bet nav iepazinies
ar protokola pielikumiem, jo bija trīs svētku dienas.
Pārējiem deputātiem iebildumu nav.
Deputāti balso par kārtējās sēdes turpināšanu izsludinātajā darba kārtībā.
Par sēdes turpināšanu, deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei balsojot – “par”, deputātam
V. Labinskim -“pret”, izsludinātā domes sēde tiek turpināta.
V. Labinskis paziņo, ka pamet sēdi, jo nevar piedalīties nelikumīgi sasauktā
domes sēdē.
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.
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Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem. Ziņo I. Kalvāne
Par Gada balvu sportā. Ziņo I. Kalvāne
Par izmaiņām Turku pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Daugavlejas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Lejiņi” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par platības precizēšanu zemes vienībām. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par naudas balvu piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu (izņemot
pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības iestādes) direktoriem.
Ziņo A. Vaivods
14. Par pakalpojuma maksu SIA “Līvānu slimnīca” sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas nodaļā. Ziņo A. Vaivods
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
16. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
19. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra
noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.
Ziņo A. Vaivods
20.Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. –
2018. gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012. -2018. gadam un Investīciju
plāna 2014. - 2018. gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
21.Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods
22.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina deputātus ar aktualitātēm
pašvaldībā un projektu īstenošanas gaitu:
2018. gada 29. novembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
30. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece un Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska apmeklēja deviņus Līvānu
novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa ietvaros īstenotos projektus .
3

30. novembrī notika Līvānu novada skolēnu konkursam „Mana biznesa ideja”
iesniegto biznesa ideju prezentēšana. Kopumā šogad konkursā tika iesniegtas septiņas
biznesa idejas.
30. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
un sveica Līvānu novada lauksaimniekus SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” Preiļu konsultāciju biroja rīkotajā ikgadējā Lauksaimnieku ballē, kas
notika Riebiņu novada Kultūras centrā.
1. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods kopā ar novada
sporta veterāniem piedalījās Latvijas Valsts Simtgades un pašvaldību sporta veterānusenioru savienības 55. Sporta spēļu apbalvošanas pasākumā Rīgā. Šogad Līvānu
novada veterāni izcīnīja uzvaru 2. grupas vērtējumā un 5. vietu absolūtajā vērtējumā.
2. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Viduslatgales pārnovadu fonda Līvānu novada Kultūras centrā rīkotajā pasākumā
“Radu raksti”, kura laikā tika godināti brīvprātīgie (no Līvānu novada tika sveikts
Varis Peisenieks).
2. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods laukumā pie Līvānu
strūklakas iededza Līvānu galveno Ziemassvētku egli.
3. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece un Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska apmeklēja sešas Līvānu
novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa ietvaros īstenotos projektus .
3. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zemkopības
ministrijā tikās ar atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu iespējas padziļināt Dubnas
upes gultni pilsētas robežās.
4. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Līvānu 1. vidusskolas skolas padomes sēdē.
4. decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA
“Jēkabpils autobusu parks” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus pasažieru
pārvadājumu jomā.
5. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada Sociālā dienesta darbinieki pieredzes apmaiņai apmeklēja Madonas novadu,
kur iepazina Sociālā dienesta un Mārcienas pansionāta darbu.
5. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Dzimtsarakstu nodaļās vadītāja Velga Švirkste dimanta kāzu jubilejā sveica
Venerandu un Andreju Vilcānus.
6. decembrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
6. decembrī domes vadība un atbildīgie speciālisti piedalījās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Kurzemes ielā 8 sapulcē par mājas siltināšanas tehniskā projekta un
darbu apjoma apstiprināšanu.
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10. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rēzeknē
piedalījās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rīkotajā pasākumā pašvaldību
pārstāvjiem, kurā RTA Studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele un RTA
Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Lienīte
Litavniece iepazīstināja ar sadarbības iespējām dažādu projektu jomās.
11. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latgales
pārstāvniecībā Rīgā piedalījās Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē,
uz kuru bija uzaicināti arī jaunievēlētās Saeimas Latgales vēlēšanu apgabala deputāti
kā arī Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras pārstāvji. Tika diskutēts par izdarītiem darbiem un jauniem izaicinājumiem
Latgales attīstībai nākotnē.
11. decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rožupes pagasta valdes sēdē.
11. decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar
Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada PII vadītājiem un vadītāju vietniekiem
izglītības jomā, kuri mācību jomu koordinatoru sadarbības ietvaros piedalījās
Metodiskajā dienā Līvānu novada PII “Rūķīši.
11.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā
piedalījās Valsts kases rīkotajā seminārā par aktuāliem jautājumiem kvalitatīvu gada
pārskatu nodrošināšanā.
11. decembrī domes vadība un atbildīgie speciālisti piedalījās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Rīgas ielā 128 sapulcē par mājas siltināšanas tehniskā projekta un
darbu apjoma apstiprināšanu.
12. decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Preiļos
piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Preiļu filiāles un EURES tīkla
seminārā „Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību vadītāju un darba devēju
sadarbība nodarbinātības veicināšanai”.
12. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
pašvaldības finanšu speciālisti Rīgā piedalījās Pašvaldību infodienā “Efektīva finanšu
un administratīvā pārvaldība pašvaldībā”.
13. decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Sutru pagasta valdes sēdē un vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
14. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA
“Ceram Optek” vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.
14. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latgales Mākslas un
amatniecības centra 15 gadu jubilejas pasākumā.
15. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānos atklāja
Baltijas līgas sēdvolejbolā finālposmu un Sporta kluba “SKITS” rīkotās kikboksa
sacensības “Latgales kauss 2018”.
19. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Preiļos piedalījās
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kurā tika diskutēts par Latgales
5

speciālās ekonomiskās zonas 2018.gada darbības rezultātiem un plāniem 2019.
gadam. Dienas turpinājumā notika arī biedrības “Eiroreģions „Ezeru zeme””
sanāksme.
20. decembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
21. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, domes deputāte
Mārīte Vilcāne un Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe Rudzātu pagasta
daudzbērnu ģimenei nodeva Līvānu novada domes deputātu un Rudzātu pagasta
pārvaldes vadītājas sarūpēto Ziemassvētku dāvanu.
Izpilddirektors Uldis Skreivers un domes atbildīgie darbinieki turpināja 2019. gada
Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi.

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot O. K., (adrese), 2018. gada 21.novembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 21.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1699) par 2014. gada 9. oktobra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 46 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt O. K. īres tiesības uz 1 – istabu dzīvokli Lāčplēša ielā 23-71,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
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 B. A., (adrese), 2018. gada 21. novembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 21.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1703) par 2018. gada 17. aprīļa
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 473 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,
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M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt B. A. īres tiesības uz labiekārtotu 2–istabu dzīvokli Saules ielā
12-57, 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 J. C., (adrese), 2018. gada 28. novembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 28.novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1727) par 2010. gada 7. maija
dzīvojamās telpas īres līguma Nr.135 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt J. C. īres tiesības uz labiekārtotu 3–istabu dzīvokli Rīgas ielā
30-28, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2019.gada 1.aprīlim.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot J. C., (adrese), 2018. gada 3. decembra iesniegumu (reģistrēts 2018.
gada 3.decembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1734) par 2016. gada 03. novembra dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 50 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
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NOLEMJ:
4.1. Pagarināt J. C. īres tiesības uz labiekārtotu 2–istabu dzīvokli Kurzemes
ielā 8-27, 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 D. Č.-R., (adrese), 2018. gada 29. novembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 29. novembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1729) par 2013. gada 5.augusta
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 27 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt D. Č.-R. īres tiesības uz 3–istabu dzīvokli Rīgas ielā 24-19,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku .
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot J. Č., (adrese), 2018. gada 9. decembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 9. decembrī Nr. LNP/2-1.11/18/1735) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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6.1. Iekļaut J. Č., (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites grupā, ar kārtas Nr. 10.
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 M. L., (adrese), 2018. gada 27.novembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 27. novembrī Nr. LNP/2-1.11/18/1717) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut M. L., (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites grupā, ar kārtas Nr.9.
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., (adrese), 2018. gada 19. decembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 19.decembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1868) par izslēgšanu no dzīvokļu
apstākļu uzlabošanas reģistra kā pašvaldības speciālistu (pedagogs Rožupes
pamatskolā) un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
10.panta 4.punktu un 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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Izslēgt L. J., (adrese), no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa
jautājuma risināšanā speciālistu uzskaites grupā, kārtas Nr.13, saskaņā ar L.
Jegermanes iesniegumu.
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8.2. Noteikt, ka atbildīgā par 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 L. D., (adrese), 2018. gada 10. decembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 11.decembrī Nr. LNP/2-2.12/18/784) par atteikšanos no īres tiesībām uz
pašvaldības dzīvokli Krustpils ielā 14-12, Līvānos, Līvānu novadā, un ņemot vērā, ka
dzīvokļa īres līgums nav noslēgts, 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, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
9.1. Atcelt Līvānu novada domes 2018.gada 27. septembra sēdes Nr.16
lēmumu Nr. 16-2(2).
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., (adrese), 2018. gada 13.decembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 13.decembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1832) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus, kā personu, kurai nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvojamās platības
nodrošināšanā, jo saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldes atzinumu dzīvojamā māja
atzīta par dzīvošanai nederīgu, 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
10.1. Piešķirt S. R., (adrese), ģim. sast. 1 cilvēks, 1 – istabu dzīvokļa Sporta
ielā 7-23, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019. gada 1.aprīlim, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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10.2 S. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa sporta ielā 7-23,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
10.3 Izslēgt S. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, neatliekamās palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas
Nr. 1.
10.4 Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.5 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11.Izskatot V. M., (adrese), 2018. gada 10. decembra iesniegumu (reģistrēts
2018. gada 12. decembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1803) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
11.1. Piešķirt V. M., (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 2 – istabu dzīvokļa Lāčplēša
ielā 25-43, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019. gada 1.aprīlim, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
11.2 V. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā
25-43, Līvānos, Līvānu novadā īri.
11.3 Izslēgt V. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.
6.
11.4 Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.5 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots M. Vilcānei, kas ierosina precizēt par lēmuma izpildi atbildīgo
personu, nosakot MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Evitu Pastari.
Vārds tiek dots U. Skreiveram, kas ierosina precizēt 13.1. un 13.2. punktus, papildinot
ar vārdiem “2. divīzijas Austrumu grupā”.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2018. gada 29. novembra noteikumiem Nr. 4
„Līvānu novada pašvaldības noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada
sportistiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi) un ņemot vērā Līvānu novada domes
sporta komisijas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam un A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, balsojumā
nepiedaloties deputātiem A. Bondarevam, P. Romanovskim un M. Vilcānei,
NOLEMJ:
1. Par piedalīšanos Latvijas pieaugušo, jaunatnes, junioru izlases sastāvā
pasaules un Eiropas čempionātos (olimpiskajos sporta veidos) atbilstoši Noteikumu
3.4. punktam, apbalvot ar naudas balvu:
1.1. DMITRIJU SERJOGINU- par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā
pasaules čempionātā pusmaratona distancē- 170,00 EUR:
1.2. SANDI SOCKI - par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā Eiropas
čempionātā kikboksā Slovākijā WAKO - 85,00 EUR;
1.3. ALEKSEJU PETROVU - par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā
Eiropas čempionātā kikboksā Slovēnijā WAKO - 85,00 EUR.
2. Par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā pasaules un Eiropas čempionātos
sportistiem ar īpašām vajadzībām atbilstoši Noteikumu 3.4. punktam, apbalvot ar
naudas balvu:
RAIMUNDU BEGINSKI– par piedalīšanos Eiropas čempionāta B divīzijas
turnīrā Šarleruā (Beļģija) - 120,00 EUR.
3. Par izcīnītām godalgotam vietām veterāniem pasaules un Eiropas
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.7.1. punktam olimpiskajos sporta veidos,
apbalvot ar naudas balvu:
3.1. LEONTĪNI VĪTOLU- par izcīnīto 1. vietu Eiropas čempionātā
vieglatlētikā telpās 800 m- 120,00 EUR;
3.2. JĀNI MANKOVSKI- par izcīnīto 1. vietu Eiropas čempionātā
vieglatlētikā telpās trīssoļlēkšanā –120,00 EUR.
4. Par izcīnītām godalgotam vietām veterāniem pasaules un Eiropas
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.7.2. punktam neolimpiskajos sporta veidos,
apbalvot ar naudas balvu:
4.1. GUNDEGU JURĀNI- par 3. vietu Eiropas čempionātā 24 stundu
rogainingā –85,00 EUR;
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4.2. VARI PEISENIEKU- par 3. vietu Eiropas čempionātā 24 stundu
rogainingā –85,00 EUR;
4.3. JĀNI TURKU- par 3. vietu Eiropas čempionātā 24 stundu rogainingā –
85,00 EUR.
5. Par izcīnītām godalgotam vietām valsts un federāciju rīkotajās
starptautiskajās sacensībās (ar vismaz 6 valstu līdzdalību) atbilstoši Noteikumu 3.9.
punktam, apbalvot ar naudas balvu:
5.1. JEKATERINU SOKUNOVU- par izcīnīto 1. vietu Valmieras
Starptautiskajā maratonā- 120,00 EUR;
5.2. KRISTAPU BULMEISTARU- par izcīnīto 1. vietu KOK World GP in
Rīga kikboksa sacensībās- 85,00 EUR;
5.3. JĀNI KLAUŽU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajās parlamentārajās
sporta spēlēs galda tenisā- 50,00 EUR.
6. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.12.1. punktam olimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar naudas
balvu:
6.1. KITIJU VALTERI - par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā telpās
3000 m- 255,00 EUR;
6.2. KARĪNU HELMANI-SOROČENKOVU- par izcīnīto 3. vietu Latvijas
čempionātā pusmaratona distancē –85,00 EUR.
7. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.12.2. punktam neolimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar
naudas balvu:
7.1. ARTI PLIVDU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spēkavīriem 170,00 EUR;
7.2. INTARU SAUSKĀJU – par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spēka
trīscīņā - 75,00 EUR;
7.3. PĒTERI ONDZUĻU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 60,00 EUR;
7.4. GEORGIJU STOĻEROVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā
spiešanā guļus- 40,00 EUR;
7.5. ŅIKITU IVANOVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 50,00 EUR;
7.6. VLADISLAVU SAVENKO- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā
spiešanā guļus- 40,00 EUR;
7.7. MAREKU LEITI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 40,00 EUR;
7.8. RENĀTU DMITRIJEVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā
spiešanā guļus- 50,00 EUR;
7.9. RAIMONDU GRĪGU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 40,00 EUR;
7.10. RAITI ORMANI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 40,00 EUR;
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7.11. ILONU GRĪGU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 40,00 EUR;
7.12. JĀNI KRŪMIŅU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 50,00 EUR;
7.13. DMITRIJU ŠLICKOVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā
spiešanā guļus- 50,00 EUR;
7.14. ALEKSANDRU IVANOVU- par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā
spiešanā guļus- 35,00 EUR.
8. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (no 16 gadiem) un
junioru čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.13.1. punktam olimpiskajos sporta
veidos, apbalvot ar naudas balvu:
8.1. SIMONU ALISI SALMIŅU -par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā
U-20 3000 m- 190,00 EUR;
8.2. DANIELU BUKO- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā 10 000 m
U-23 - 85,00 EUR;
8.3. ALEKSI BELOVU- par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā U-18 400
m- 120,00 EUR.
9. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (no 16 gadiem) un
junioru čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.13.2. punktam neolimpiskajos sporta
veidos, apbalvot ar naudas balvu:
9.1. DANIELU SAMUILOVU- par izcīnīto 1. vietu “Latvia Open2018”
kikboksā – 60,00 EUR;
9.2. DMITRIJU ISAJEVU- - par izcīnīto 1. vietu “Latvia Open2018”
kikboksā – 60,00 EUR;
9.3. IGORU ISAJEVU- par izcīnīto 2. vietu “Latvia Open2018” kikboksā –
40,00 EUR;
9.4. MAKSIMU HLIZOVU- par izcīnīto 3. vietu “Latvia Open2018”
kikboksā – 25,00 EUR.
9.5. ROBERTU NEIJU- par izcīnīto 1. vietu Austrumeiropas WAKO
Kikboksinga kauss “Silver GriffinCup-2018” - 60,00 EUR;
9.6. ALEKSANDRU GASPEROVIČU- par izcīnīto 2. vietu Austrumeiropas
WAKO Kikboksinga kauss “Silver GriffinCup-2018” - 40,00 EUR;
9.7. ROBERTU JĀNI RUBENU- par izcīnīto 2. vietu Austrumeiropas
WAKO Kikboksinga kauss “Silver GriffinCup-2018” - 40,00 EUR;
9.8.. KIRILU KALINU - par izcīnīto 2. vietu Austrumeiropas WAKO
Kikboksinga kauss “Silver GriffinCup-2018” - 40,00 EUR;
9.9. DAINI LAZDĀNU- par izcīnīto 3. vietu Austrumeiropas WAKO
Kikboksinga kauss “Silver GriffinCup-2018” - 25,00 EUR.
10. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos atbilstoši
Noteikumu 3.15. punktam olimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar naudas balvu:
10.1. GUNTI VUCINU- par izcīnīto 1. vietu Baltijas čempionātā Open klasē
Amatieru līgā –60,00EUR;
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10.2. GUNĀRU BUCENIEKU- par izcīnīto 1. vietu Lietuvas atklātajās
sacensības kvadracikliem (Žiemos Švente ant Rikiškio ozero 2018)- 30,00 EUR.
11. Par izcīnītām godalgotām vietām veterāniem Latvijas čempionātos,
Latvijas veterānu sporta spēlēs atbilstoši Noteikumu 3.14. punktam, apbalvot ar
naudas balvu:
11.1. ANNU IVBULI - par izcīnīto 1. vietu vesera mešanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.2. ALĪDU ĀBOLU - par izcīnīto 1. vietu 3000 m 55. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.3. MĀRĪTI VILCĀNI - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.3. MĀRĪTI VASIĻJEVU- par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.4. VITU ORMANI- par izcīnīto 1. vietu 3000 m soļošanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.5. VILMU LOJĀNI- par izcīnīto 2. vietu vesera mešanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR;
11.6. SVETLANU EDELBERGU- par izcīnīto 3. vietu 100 m 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 50,00 EUR;
11.7. VLADIMIRU POĻAKOVU - par izcīnīto 1. vietu augstlēkšanā 55.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.8. JURI LEBEDOKU- par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.9. JĀNI VAŽŅEVIČU- par izcīnīto 1. vietu 3000 m soļošanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.10. PĒTERI TRUBAČU - par izcīnīto 1. vietu 5000m 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.11. ARVILU BUŠMANI- par izcīnīto 1. vietu 800 m 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.12. JĀNI MĀSĀNU- par izcīnīto 1. vietu vesera mešanā 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.13. ANDREJU BONDAREVU- par izcīnīto 1. vietu 800m 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR;
11.14. VALĒRIJU ŠAKELI- par izcīnīto 2. vietu 800m 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR;
11.15. ANDRI VAIKULI- par izcīnīto 2. vietu Latvijas atklātajā veterānu
čempionātā futbolā- 15,00 EUR.
12. Par izcīnītām godalgām sporta spēļu komandām atbilstoši noteikumu
3.16.1. punktam, apbalvot ar naudas balvu:
12.1. vīriešu minifutbola 1. komandu grupā 50+ par izcīnīto 1. vietu 55.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs telpu futbolā un apbalvot
komandas locekļus Vjačeslavu Korotkinu, Valdi Činguli, Sergeju Sotčenko,
Vladimiru Paškoviču, Fjodoru Bogdanovu, Jevgēniju Sergejevu, Aināru Kursišu,
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Valērijs Vasiļjevu, Ilmāru Visocki 180,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli
vienādās daļās katram komandas loceklim;
12.2. vīriešu volejbola komandu grupā 50+ par izcīnīto 1. vietu 55. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs volejbolā un apbalvot komandas
locekļus Jāni Klaužu, Vilni Jēgeri, Uldi Blūmu, Leonīdu Gorodņicki, Pāvelu
Gorodņicki, Raivo Rozīti, Egonu Salmiņu, Sergeju Sofinu, Džeraldu Kalniņu- 180,00
EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim;
12.3. vīriešu minifutbola komandu grupā 50+ par izcīnīto 3. vietu 55.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot
komandas locekļus Ivaru Paegli, Vadimu Kononovu, Vadimu Kibišu Igoru
Solovjovu, Valēriju Kudrjašonoku, Sergeju Sotčenko, Jāni Supi, Edgaru Lazdānu,–
80,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim;
12.4. sieviešu pludmales volejbola komandu sievietēm 40+ - par izcīnīto 2.
vietu 55. Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales
volejbolā un apbalvot komandas locekļus Svetlanu Kozuhovsku, Olitu Bidzāni,–
30,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim;
12.5. vīriešu pludmales volejbola komandu 40+ - par izcīnīto 1. vietu 55.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales volejbolā un
apbalvot komandas locekļus Mārtiņu Vucenlazdānu, Vadimu Vasiļjevu, Valdi
Kļavinski – 60,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim;
12.6. sieviešu basketbola komandu grupā 35+ par izcīnīto 1. vietu 27.
Latvijas maksibasketbola čempionātā un apbalvot komandas locekļus Inetu
Smilškalni, Maiju Skrūzmani, Sintu Golubevu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Ievu Babri,
Olitu Bidzāni, Evitu Liepnieci, Mārīti Vasiļjevu, Mārīti Vilcāni- 250,00 EUR
kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
13. Par izcīnītām godalgām individuālo sporta veidu komandām atbilstoši
noteikumu 3.16.3. punktam, apbalvot ar naudas balvu:
13.1. Līvānu BJSS basketbola komandai U-16 par izcīnīto 1. vietu Latvijas
jaunatnes basketbola līgā U-16 2. divīzijas Austrumu grupā un apbalvot komandas
locekļus Matīsu Laganovski, Gustavu Kleinu, Aleksandru Romanovski, Maksimu
Romanovu, Antonu Ivanovu, Dairi Leikuci, Kristapu Teteri, Ivo Kalniņu, Ričardu
Kožuhovski, Emīlu Mikuli, Dmitriju Skrupski - 165,00 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
13.2. Līvānu BJSS basketbola komandai U-19 par izcīnīto 3. vietu Latvijas
jaunatnes basketbola līga U-19 2. divīzijas Austrumu grupā un apbalvot komandas
locekļus Daini Grāveru, Alanu Sproģi, Emīlu Lazdānu, Mārtiņu Baltmani, Rolandu
Šustu, Matīsu Lazdānu, Matīsu Vaikuli, Niku Siladieviņu, Arvi Utnānu, Arti Dzeni,
Aleksandru Kingovski, Didzi Sauskāju,– 120,00 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
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14. Par novada sportista vai sporta spēļu komandas sagatavošanu un
izcīnītajām godalgotajām vietām sporta sacensībās atbilstoši Noteikumu 3.17.
punktam, apbalvot ar naudas balvu sekojošus trenerus:
14.1. ANDREJU BONDAREVU - vieglatlētikas treneris- 85,00 EUR;
14.2. VJAČESLAVU GRIGORJEVU - vieglatlētikas treneris- 60,00 EUR;
14.3. DMITRIJU SERJOGINU - vieglatlētikas treneris- 125,00 EUR;
14.4. VIKTORU BEĻIKOVU - vieglatlētikas treneris- 95,00 EUR;
14.5. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneris - 45,00 EUR;
14.6. EDGARU CIMARU – basketbola treneris - 85,00 EUR.
15. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā 5790,00 EUR paredzēt
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” budžetā 2019.
gadam.
16. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2019. gada 18. janvārī Līvānu
novada Kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
17. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Evita Pastare.
4. Par Gada balvu sportā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots M. Vilcānei, kas ierosina precizēt par lēmuma izpildi atbildīgo
personu, nosakot MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Evitu Pastari.
Izskatot Līvānu novada domes Sporta komisijas iesniegtos priekšlikumus par
apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā Gada balva sportā
apakšnominācijās GADA CILVĒKS SPORTĀ un LABĀKĀ SPORTA KOMANDA
LĪVĀNU NOVADĀ, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtība” 2.4.1., 2.4.2., 16., 42.1. un 42.2. punktu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS SPORTĀ – JĀNIM
BULMEISTERAM par nozīmīgu ieguldījumu futbola attīstībā Līvānos un Līvānu
novada tēla spodrināšanu, un apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas
balvu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas).
2. Piešķirt nomināciju LABĀKĀ SPORTA KOMANDA – Līvānu
vieglatlētikas kluba sieviešu pusmaratona komandai par uzvaru Latvijas čempionātā
pusmaratonā sievietēm Gintu Valteri, Kitiju Valteri, Karīnu Helmani- Soročenkovu un
apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu kopsummā 300,00 EUR
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(trīs simti euro, 00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas), to proporcionāli sadalot
vienādās daļās katram komandas loceklim.
3. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2019. gada 18. janvārī Līvānu
novada Kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Evita Pastare.

5. Par izmaiņām Turku pagasta valdes sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Turku pagasta valdes locekles Terēzijas Rubenes, deklarētā
dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 26. novembra iesniegumu (reģ. LND 30.11.2018. ar
Nr. 2-2.12/18/760) par atbrīvošanu no Turku pagasta valdes locekļa pienākumu
veikšanas ar 2018. gada 27. novembri un Ineses Brūveres, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), 2018. gada 12. decembra iesniegumu (reģ. LND 12.12.2018. ar Nr. 22.12/18/793) par iekļaušanu Turku pagasta valdes sastāvā un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.15.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Terēziju Rubeni no Turku pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un izslēgt no valdes sastāva ar 2018. gada 26. novembri.
2. Ar 2019. gada 2. janvāri iekļaut Turku pagasta valdes sastāvā Inesi Brūveri,
deklarētā dzīvesvieta (adrese).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīne Kirilova.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Turki” ar kopējo kadastra numuru 7686-0030132, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces V. S., dzīvo (adrese),
2018.gada 10.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Turki”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 11,8 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 1,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0133, un zemes vienību 2,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0217, piešķirt tām jaunu nosaukumu ,,Turki 1” un
noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
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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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Turki”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra numuru 7686-003-0132, zemes vienību 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0133, un zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0217, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu
plāniem, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānus).
1.2. Atdalāmajām zemes vienībām 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0133, un 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0217 piešķirt
jaunu nosaukumu „Turki 1” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Silavas” ar kopējo kadastra numuru 7652003-0007, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces I. D., dzīvo
(adrese), 2018.gada 22.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Silavas”, kas
sastāv no divām zemes vienībām 9,32 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes
vienību 6,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0292, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
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NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Silavas”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-003-0007, zemes vienību 6,99 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0292, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
situācijas plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes situācijas
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 6,99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0292 piešķirt jaunu nosaukumu „Graviņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes situācijas plāna kopija uz 1lpp.

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Daugavlejas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „GEO Latgale” reģ. Nr.51503066261, juridiskā adrese: Tautas iela
102, Daugavpils, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas (sertifikāta
Nr.BA-181) 2018.gada 23.novembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Daugavlejas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0004 Līvānu novada Jersikas pagastā,
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2018. gada 30.augusta lēmumam Nr.14-10(3) „Par zemes
ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem” 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
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Daugavlejas" zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0004 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sadalot to
divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-0020382 ar nosaukumu ,,Daugavpalejas” – 0,53 ha;
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1.2. paliekošajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-0020381 ar nosaukumu ,,Daugavlejas” – 3,09 ha.
2. Atstāt paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652002-0381 3,09 ha platībā nosaukumu „Daugavlejas" un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm noteikto adresi – ,,Daugavlejas”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, LV-5316 (klasifikatora kods 105847418).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0381 ar nosaukumu ,,Daugavlejas” 3,09 ha platībā –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0382 ar nosaukumu ,,Daugavpalejas” 0,53 ha platībā
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7652-002-0381 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0382 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Daugavlejas” grafiskā daļa uz 1 lpp.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Lejiņi” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2018.gada 5.decembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Lejiņi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0108 Līvānu novada Rudzātu pagastā, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2018. gada 25.oktobra lēmumam Nr.18-10(2) „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumiem” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu un
19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi" 11.3. punktu un 26. punktu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
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G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Lejiņi" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0108 Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7668-0070436 ar nosaukumu ,,Lejiņi”– 2,8 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-0070437 ar nosaukumu ,,Kalniņš”– 5,0 ha.
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0436 ar nosaukumu ,,Lejiņi” 2,8 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0437 ar nosaukumu ,,Kalniņš” 5,0 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Atstāt zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0436 ar
nosaukumu ,,Lejiņi” 2,8 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi: ,,Lejiņi”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
(klasifikatora kods 106227413).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7668-007-0436 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0437 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Lejiņi” grafiskā daļa un paskaidrojuma
raksts uz 3 lpp.
9. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. M., dzīvo (adrese) 2018.gada 26.novembra iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašuma ,,Jaunkrūmiņi” zemes vienības 3,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0277, kas atrodas Muceniekos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,36 ha platībā, no zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūvi, sakarā ar iznomāšanu, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496
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“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 7., 17.5. un 18.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav, G. Pastaram nepiedaloties balsojumā,
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Jaunkrūmiņi” zemes vienībai 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0277, kas atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar grafisko
pielikumu:
1.1.1. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve platībā 0,36 ha, kods
1003,
1.1.2. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 3,44
ha, kods 0101.
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Jaunkrūmiņi” zemes vienības 3,8 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0277, kas atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve platībā 0,36 ha, kods 1003, un noteikt
tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem 0,36 ha platībā.
1.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.2.punktā norādītās plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto zeme vienības
daļu uz 1 lpp.
2. Izskatot SIA ,,MIGLAS AGRO”, reģ. Nr. 42401018164, juridiskā adrese
Pūpolu iela 4, Rēzekne, valdes locekļa E. P. 2018.gada 18.oktobra iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašuma ,,Rītausma” zemes vienības 56,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0016, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, plānotai daļai 1,0 ha platībā, no zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūvi, sakarā ar
būvniecību, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2., 7., 17.7. un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Rītausma” zemes vienības 56,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-003-0016, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar grafisko pielikumu:
2.1.1. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve platībā 1,0 ha, kods 1003,
2.1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 55,1 ha,
kods 0101.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lpp.
3. Izskatot SIA ,,MIGLAS AGRO”, reģ. Nr. 42401018164, juridiskā adrese
Pūpolu iela 4, Rēzekne, valdes locekļa E. P. 2018.gada 18.oktobra iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašuma ,,Birstalas” zemes vienības 13,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0002, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,6 ha platībā, no zemes uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūvi, sakarā ar būvniecību, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 7., 17.7. un 18.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Birstalas” zemes vienības 13,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-005-0002, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar grafisko pielikumu:
3.1.1. lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve platībā 0, 6 ha, kods
1003,
3.1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 12,9
ha, kods 0101.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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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.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lpp.
4. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu noteikt dalītos zemes lietošanas mērķus zemes īpašuma ,,Ceriņu mājas”
zemes vienībai 8,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0283, kas atrodas
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar zemes lietošanas mērķu maiņu zemes
vienības daļai 0,2 ha platībā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi, sakarā ar būvniecību, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.2., 7., 17.7. un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
4. 1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Ceriņu mājas” zemes vienībai 8,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0283, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar grafisko pielikumu:
4.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 0,2 ha, kods 0601,
4.1.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 8,7 ha,
kods 0101.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lpp.

10. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Purenes” ar kadastra numuru 7666-009-0274,
kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces M. M., dzīvo (adrese),
2018.gada 26.novembra iesniegumu par adreses noteikšanu īpašuma ,,Purenes”
apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0274, sakarā ar
25

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 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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0274, kas atrodas Muceniekos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un ar to funkcionāli saistītajām jaunbūvēm – dzīvojamajai mājai un
saimniecības ēkai, adresi: ,,Purenes”, Mucenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.

11. Par platības precizēšanu zemes vienībām.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2018.gada 10.decembra vēstuli Nr.2-04-L/849 „Par zemes vienību platības
precizēšanu”, par platības precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7668-004-0125 un 7668-007-0167 Līvānu novada Rudzātu pagastā, jo veicot
dokumentu izvērtēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
salīdzinot to platības Kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daļā,
konstatēts, ka to platības neiekļaujas noteiktajā pieļaujamā platību nesaistē, un
pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0125, kas
atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, platību atbilstoši Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 4,3 ha platībā un noteikt tai sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem:
1.1. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,9 ha; t.sk.,
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1.2. tīrumi 3,9 ha,
1.3. zem ceļiem 0,4 ha,
1.4. nosusinātās 3,9 ha.
2. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0167, kas
atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, platību atbilstoši Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 7,47 ha platībā un noteikt tai sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem:
2.1. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,37 ha; t.sk.,
2.2. tīrumi 7,27 ha,
2.3. augļu dārzi 0,1 ha,
2.4. zeme zem ēkām 0,1 ha,
2.5. nosusinātās zemes 7,37 ha.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītā zemes vienību platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
12. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. K., dzīvo (adrese), 2018. gada 5.septembra iesniegumu par
2007.gada 28.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 1,3075 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
003 0107, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar
Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības izbeigtas J. K. Zemes gabals ir
apbūvēts, uz tā atrodas J. K. piederoša dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kas nav
reģistrētas zemesgrāmatā.
Izvērtējot J. K. noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju,
konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka zemes nomas līgums noslēdzams par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, un piekto
daļu, kas nosaka, ka zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs
ieguvis zemes nomas pirmtiesības, un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 7.punktam, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā
esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, un 17.punktam, kas
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nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,,
NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar J. K., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 1,3075 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0107, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
to pagarinot uz 10 (desmit) gadiem ēku un būvju uzturēšanas vajadzībām.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN. Zemes nomas maksa maksājama par
periodu no 2018.gada 1.janvāra.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1.lpp
2. Izskatot Z. V., dzīvo: (adrese), 2018. gada 4.decembra iesniegumu par
2012. gada 1.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/57
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 2,3
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0241) un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 5.punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, un
53.punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar Z. V., dzīvo: (adrese), 2012.gada 1.novembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr. LND/9-7/12/57, par zemes gabalu 2,3 ha
28

platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0241, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2023.gada 31.decembrim), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu pirmajā nomas gadā 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar
nomas otro gadu nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai
nomas maksai.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1.lpp

3. Izskatot J. Z. pilnvarotās personas R. B., dzīvo (adrese), 2018. gada
19.decembra iesniegumu par zemes vienības 6,0554 ha ar kadastra apzīmējumu 7666
009 0326, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas
pagarināšanu, tika konstatēts, ka:
2017. gada 12. jūnijā ar R. B. uz vienu gadu tika noslēgts Zemes nomas
līgums Nr. LNP/2-13.4/17/17 par mirušā vectēva P. Z. lietošanā bijušo zemes gabalu
6,0554 ha ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0326, sakarā ar mantojuma lietu
kārtošanu uz vectēvam piederējušajām ēkām un būvēm (ar kadastra apzīmējumiem
7666 09 0326 001, 7666 09 0326 002, 7666 09 0326 003, 7666 09 0326 004, 7666 09
0326 005), un ņemot vērā to, ka R. B., kā potenciālais mantinieks, dzīvo šajā īpašumā
un veic ēku uzturēšanu un zemes gabala apsaimniekošanu. Zemes nomas līguma
termiņš ir beidzies 2018. gada 31. maijā.
2017. gada 12. oktobrī ir izdota Mantojuma apliecība Nr. 2330 par
iepriekšminēto ēku un būvju mantojumu uz J. Z. vārda.
2018. gada 19. decembrī R. B., kā J. Z. pilnvarotā persona, saskaņā ar 2016.
gada 26. augusta pilnvaru Nr. 2056, ir vērsies Līvānu novada domē ar iesniegumu
noslēgt zemes nomas līgumu uz J. Z. vārda.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka zemes nomas līgums noslēdzams par zemi, kas
nepieciešama zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, un piekto
daļu, kas nosaka, ka zemes nomas maksa maksājama no dienas, kad zemes lietotājs
ieguvis zemes nomas pirmtiesības, un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 7. punktam, kas nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā
esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, un 17. punktam, kas
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nosaka, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala
kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. Z., dzīvojošu (adrese), par pašvaldībai
piekrītošas zemes vienības 6,0554 ha ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0326, kas
atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem,
J. Z. piederošu ēku un būvju (ar kadastra apzīmējumiem 7666 09 0326 001, 7666 09
0326 002, 7666 09 0326 003, 7666 09 0326 004, 7666 09 0326 005)
apsaimniekošanai un uzturēšanai.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
Zemes nomas maksa maksājama par periodu no 2018. gada 1. jūnija.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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 1.lpp

13. Par naudas balvu piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu (izņemot
pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības iestādes) direktoriem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu, saskaņā ar Ministru
kabineta 2018.gada 8.augusta rīkojuma Nr.372 “Par finansējuma sadalījumu
pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestāžu pedagogiem” 1.pielikumu, ar kuru Līvānu novadam ir piešķirts
finansējums 1416,00 EUR apmērā (tai skaitā darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas) 2018.gadam un pamatojoties uz Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
26.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
G. Pastaram
balsojumā nepiedaloties,
NOLEMJ:
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1.Piešķirt naudas balvas Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu (izņemot
pirmsskolas izglītības un speciālās izglītības iestādes) direktoriem :
1.1. Līvānu 1.vidusskolas direktoram Gatim Pastaram 163,00 EUR;
1.2. Līvānu 2.vidusskolas direktorei Klavdijai Daukštei 163,00 EUR;
1.3. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai
163,00 EUR;
1.4. Rudzātu vidusskolas direktorei Valentīnai Vaivodei 163,00 EUR;
1.5. Jaunsilavas pamatskolas direktorei Janīnai Usārei 163,00 EUR;
1.6. Jersikas pamatskolas direktorei Inesei Jaunušānei 163,00 EUR ;
1.7. Rožupes pamatskolas direktorei Sanitai Dubovskai 163,00 EUR.
2.Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada domes galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.

14. Par pakalpojuma maksu SIA “Līvānu slimnīca” sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Troškovam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA “Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, adrese Zaļā iela 44,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2018. gada 11. decembra vēstuli Nr.1-4-1/325 par
viena ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas iemītnieka maksas
palielināšanu ar 2019.gada 1.janvāri, jo noteiktā maksa par ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojumu, ko SIA nodrošina saskaņā ar Līvānu
novada domes 2010.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.23 „Noteikumi
par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību Līvānu novadā”, un kas noteikta ar Līvānu novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.9-19 vienam klientam par diennakti 11 EUR
(vienpadsmit eiro) ir nepietiekoša, lai nosegtu visus ar klienta uzturēšanu saistītos
izdevumus, un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
20.panta otro un trešo daļu un 22. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2003.gada
27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā
noteikto pašvaldības autonomo funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
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1. Ar 2019. gada 1. janvāri noteikt Līvānu novada pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
nodaļas sniegtā pakalpojuma maksu Līvānu novada iedzīvotājiem, kuri ievietoti
nodaļā ar Līvānu novada Sociālā dienesta lēmumu –11,50 EUR par diennakti.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā noteiktā maksa par pakalpojumu tiek
veikta no Līvānu novada domes 2019. gada budžeta sociālai aizsardzībai
paredzētajiem līdzekļiem.
3. Saskaņot SIA “Līvānu slimnīca” sniegtā pakalpojuma maksas apmēru
pārējiem klientiem, kuri nav ievietoti ar Līvānu novada Sociālā dienesta lēmumu, un
kuri pakalpojumu apmaksā no personīgajiem līdzekļiem, atkarībā no nepieciešamā
aprūpes līmeņa:
3.1. pirmais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 100%-75%
punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 11,50 EUR par diennakti,
3.2. otrais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 74%-50%
punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 12,50 EUR par diennakti,
3.3. trešais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 49%-25%
punktiem – samaksa par pakalpojumu ir 13,50 EUR par diennakti,
3.4. ceturtais aprūpes līmenis – ja pēc aprūpes līmeņa noteikšanas kritēriju
izvērtēšanas un novērtēšanas kartē (protokolā) klientam sastāda no 24%-0% punktiem
– samaksa par pakalpojumu ir 14,50 EUR par diennakti.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca”
valdes priekšsēdētājs Vadims Krimans.

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pārbaudot informāciju nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā
NINO, tika konstatēts, ka Līvānu novadā uz 2018.gada 27.decembri ir izveidojušās
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 124,07 EUR un nodokļu
maksātāji no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa triju gadu laikā
nav pieprasījuši pārmaksātās nodokļa summas atmaksāt vai novirzīt kārtējo vai
nokavēto nodokļu maksājumu segšanai atbilstoši likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 16.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktai kārtībai.
Ņemot vērā, ka minētajām personām Līvānu novada administratīvajā teritorijā
vairāk nekustamā īpašuma nav, bet nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kontos uz
2018. gada 27. decembri izveidojušās pārmaksas kopsummā 124,07 EUR, kurām ir
pagājis termiņš pieprasījuma iesniegšanai par pārmaksātās nodokļa summas
atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai,
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secināms, ka pārmaksas ir dzēšamas likuma “Par nodokļiem un nodevām”25.1 panta
2. punktā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām“ 20. panta 3. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē
pašvaldība atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kā arī saskaņā ar
likuma "Par nodokļiem un nodevām” 25.1 panta 2. punktu, kas nosaka, ka pārmaksātās
nodokļu summas, ja nodokļa maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā
noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis to atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, pašvaldības budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības, un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 124,07
EUR šādām personām:
1.1. BRĒĶU STUDENTI SIA
- 3,60 EUR,
1.2. KALASTRE PROPERTIES SIA
- 0,06 EUR,
1.3. LATGEO invest SIA
- 0,94 EUR,
1.4. UNDE SIA
- 25,29 EUR
1.5. Jurim Būkam
- 4,04 EUR,
1.6. Raisai Dričai
- 2,65 EUR,
1.7. Ingai Grugulei
- 0,05 EUR,
1.8. Ritai Grugulei
- 0,05 EUR,
1.9. Dainai Grūbei
- 0,20 EUR,
1.10. Sņežanai Ivanovai
- 7,13 EUR,
1.11. Irinai Kotovai
- 0,01 EUR,
1.12. Didzim Lapiņam
- 0,04 EUR,
1.13. Mārītei Meļņikovai
- 0,26 EUR,
1.14. Edvīnam Muceniekam
- 1,12 EUR,
1.15. Igoram Nazarenkovam
- 2,52 EUR,
1.16. Marijai Neringai
- 1,67 EUR,
1.17. Helēnai Orbidānei
- 17,06 EUR,
1.18. Genovefai Osei
- 0,11 EUR,
1.19. Romam Petrušam
- 0,05 EUR,
1.20. Venerandai Prikulei
- 0,11 EUR,
1.21. Ainai Rajeckai
- 7,14 EUR,
1.22. Ludmilai Romanovai
- 3,73 EUR,
1.23. Svetlanai Skrebelei
- 0,01 EUR,
1.24. Mārim Smirnovam
- 1,02 EUR,
1.25. Ilgai Sokolovskai
- 0,01 EUR,
1.26. Ksenijai Šeftai
- 4,76 EUR,
33

1.27. Līgai Tjurinai
- 40,30 EUR,
1.28. Gunvaldim Vēsmiņam
- 0,04 EUR,
1.29. Monikai Ērvaldei
- 0,10 EUR.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
16. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” Līvānu novada domes
Uzskaites un finanšu daļa ir izvērtējusi šaubīgo debitoru parādu summas pēc stāvokļa
uz 2018. gada 31. decembri un konstatējusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra sistēmā
reģistrētajiem datiem:
1) ar 2018. gada 17. oktobri ir likvidēta SIA “JAUNĀ MUIŽA”, reģ. Nr.
51503035581, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 18,40 EUR, kas
izveidojies par ūdens pakalpojumu Jaunsilavas 2, Turku pagasts, Līvānu novads, līdz
likvidācijas procesa uzsākšanai;
2) ar 2018. gada 16. oktobri ir likvidēta SIA “MSM FONDS”, reģ. Nr.
40003550718, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 12,09 EUR, kas
izveidojies par telpu nomu ēkā Domes ielā 3, Līvānos līdz likvidācijas procesa
uzsākšanai;
3) ar 2018. gada 27. augustā ir likvidēta SIA “ALANPLUSS.LV”, reģ. Nr.
40103200265, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 7,12 EUR, kas
izveidojies par nesamaksāto pašvaldības nodevu reklāmas pases izgatavošanai AS
CITADELE BANKA, Rīgas ielā 112, Līvānos līdz likvidācijas procesa uzsākšanai;
4) ar 2018. gada 7. jūniju ir likvidēta SIA “PAOZOLI”, reģ. Nr. 47703001627,
kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 1361,25 EUR, kas izveidojies
par zemes nomu Daugavpils ielā 44, Līvānos līdz likvidācijas procesa uzsākšanai.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētās SIA ir likvidētas un, līdz ar to, parāda
piedziņa ir neiespējama, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100. punktu, kurā noteikts, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī
samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus
no uzkrājuma samazinājuma”, un likuma “Par pašvaldībām”21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
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1. Atļaut norakstīt šādu bezcerīgo debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2018. gada
31. decembri:
1.1. likvidētai SIA “JAUNĀ MUIŽA”, reģ. Nr. 51503035581, 18,40 EUR
apmērā;
1.2. likvidētai SIA “MSM FONDS”, reģ. Nr. 40003550718, 12,09 EUR
apmērā;
1.3. likvidētai SIA “ALANPLUSS.LV”, reģ. Nr. 40103200265, 7,12 EUR
apmērā;
1.4. likvidētai SIA “PAOZOLI”, reģ. Nr. 47703001627, 1361,25 EUR apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.

17. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Rudzātu pagasta pārvaldes 2018.gada 18.decembra iesniegumu par
papildus līdzekļu piešķiršanu 865 EUR apmērā automašīnas OPEL ASTRA
CARAVAN uzturēšanas un remonta izdevumu segšanai, 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 865 EUR Rudzātu pagasta pārvaldei automašīnas
OPEL ASTRA CARAVAN uzturēšanas un remonta izdevumu segšanai no līdzekļu
ekonomijas budžeta sadaļā “Valsts kases pakalpojumi”, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018.gada 18.decembra
vēstuli Nr.1-12/65 par papildus līdzekļu piešķiršanu 7605,00 EUR apmērā iestādes
uzturēšanas izdevumu segšanai, sakarā ar to, ka valsts budžeta piešķirtā mērķdotācija
iestādes uzturēšanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim ir
samazinājusies, būtiski samazinoties izglītojamo skaitam iestādē, un, ņemot vērā, ka
budžetā tika plānoti līdzekļi projekta “Torņa ielas pārbūve Jersikas pagasta Upenieku
ciemā” īstenošanai, kas 2018.gadā netika uzsākts 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
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Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 7605,00 EUR apmērā Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai no projekta “Torņa ielas
pārbūve Jersikas pagasta Upenieku ciemā” īstenošanai plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada
pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu novada
pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2018. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 3).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr. 15 uz 2 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr. 16 uz 1 lpp.
3) saistošie noteikumi Nr. 17 uz 1 lpp.

19. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra
noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.
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Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 5. pantu, kurā noteikts kādā kārtībā nosakāma pašvaldības deputāta
mēnešalga, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2.
punktu un 61. panta otro daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos
Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”:
1.1. izteikt Noteikumu 32. punktu šādā redakcijā:
“32. Līvānu novada domes deputāti (turpmāk – Deputāti), izņemot Domes
vēlētās algotās amatpersonas, saņem atlīdzību par piedalīšanos Domes, komiteju un
komisiju (darba grupu) un valžu sēdēs pēc stundu apmaksas kārtības, nosakot stundas
likmi, dalot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā
publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas
apmēru (turpmāk — mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos
euro, kuram piemēro koeficientu 1.2, ar gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.”
1.2. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
“33. Domes komitejas priekšsēdētājs par citu deputāta pienākumu pildīšanu
saņem atlīdzību, bet ne vairāk kā par 38 stundām mēnesī.”
1.3. Papildināt Noteikumus ar 33.1 un 34.1 punktu šādā redakcijā:
“33.1 Domes deputāts par citu deputāta pienākumu pildīšanu saņem atlīdzību,
bet ne vairāk kā par 36 stundām mēnesī.
34.1 Domes deputāts līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz atskaiti par
paveikto darbu un nostrādātajām darba stundām par iepriekšējo mēnesi, ko
apstiprina domes priekšsēdētājs (priekšsēdētāja prombūtnes laikā - priekšsēdētāja
vietnieks).”
1.4. Izslēgt Noteikumu 35. punktu.
1.5. Izteikt Noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:
“41. Komisiju un valžu locekļi, kas nav Līvānu novada pašvaldības
administrācijas vai pagastu pārvalžu darbinieki, saņem atlīdzību par piedalīšanos
komisiju (darba grupu) un valžu sēdēs pēc stundu apmaksas kārtības, nosakot stundas
likmi, dalot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā
publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas
apmēru (turpmāk — mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos
euro, kuram piemēro koeficientu 1.1, ar gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.”
1.6. papildināt Noteikumus ar 65.punktu:
“65. Noteikt, ka grozījumi 32., 33., 35., 41. punktā un 33.1 un 34.1 punkts
stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri”.
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1.7. papildināt noteikumus ar jaunu nodaļu “Pārejas noteikumi” šādā
redakcijā:
“Pārejas noteikumi”
Par 2018. gada decembra mēnesi par citu deputāta pienākumu pildīšanu katrs
deputāts saņem iepriekš noteikto atlīdzību 210,00 EUR mēnesī, kas atbilst darba
apmaksai par 35,85 nostrādātajām stundām, komiteju priekšsēdētājs – 218 EUR
mēnesī, kas atbilst darba apmaksai par 37,22 nostrādātajām stundām.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
20. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012. –2018. gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012. -2018. gadam un Investīciju
plāna 2014. - 2018. gadam apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. 2018. gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012-2018. gadam projektu un aktualizētā
Investīciju plāna 2014. - 2018. gadam projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, 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. panta 1. punktu un 3. punktu 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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.– 2018. gadam” aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018. gadam (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2014.– 2018.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018. gadam kopsavilkumu
(skat. pielikumā).
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3. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.1. “ITI projektu idejas” (skat.
pielikumā).
4. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.2. “Projekti Latgalē un Alūksnes
novadā” (skat. pielikumā).
5. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.3. “Citas projektu idejas” (skat.
pielikumā).
6. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. 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.
8. Aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu publicēt teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) Aktualizētais Rīcību plāns 2012.-2018. gadam;
2) Aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018. gadam kopsavilkums;
3) Investīciju plāna Pielikums Nr.1. „ITI projektu idejas;
4) Investīciju plāna Pielikums Nr.2. „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”;
5) Investīciju plāna Pielikums Nr.3. „Citas projektu idejas”.
21.Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018.gada 18.decembra vēstuli
Nr.1-12/64 par izmaiņām amatu vienību sarakstā no 2019.gada 1.janvāra 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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstu
un noteiktās mēneša darba algas no 2019.gada 1.janvāra (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
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22.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2018.gada 10.
decembra vēstuli Nr.1- 9.394 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
tarifa projektu” un iesniegto tarifu veidojošo izmaksu izmaiņām, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumu Nr.6 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 43. punktu un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta e) apakšpunktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības”
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu /sk. pielikumā kopsavilkuma
tabulu:

Pakalpojuma veids

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojuma tarifs

Mērvienība

Tarifs bez PVN,
EUR
no 01.02.2019.

t

147,28

m3

19,15

2. Informāciju par apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma tarifu publicēt Līvānu novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātais sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2019.gada 01.februāri.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.
Pielikumā: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa
kopsavilkums uz 1. lpp.

Sēde beidzas plkst. 10.45
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Protokols parakstīts 2019. gada 3. janvārī.
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja
Priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos

A. Vaivods

R. Šmukste
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