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Inese JAUNUŠĀNE
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Gaļina KRJUKOVA, slimības dēļ
Juris KIRILLOVS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Ļevs TROŠKOVS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Staņislavs KORSAKS, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Indra IESALNIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Juris SNIĶERS, informātikas daļas vadītājs,
Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada domes budžetu 2017. gadam. Ziņo A. Vaivods
2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo
A. Vaivods
3. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods
4. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par Līvānu novada domes budžetu 2017. gadam.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem
Nr.816 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to
sadales kārtību 2017.gadā”, likumiem „Par valsts budžetu 2017.gadam”, "Par
pašvaldībām", “Par budžetu un finanšu vadību” un „Par pašvaldību budžetiem”,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 ”Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2017. gadam” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 ”Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2017. gadam” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Līvānu novada
domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2017. gadam" (skat. pielikumā Nr. 3).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.1 uz 1 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr. 2 uz 1 lpp.
3) saistošie noteikumi Nr. 3 uz 1 lpp.
4) paskaidrojuma raksts uz 9 lpp.
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2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas, Līvānu
novada būvvaldes, Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu, Līvānu novada
centrālās bibliotēkas un tās filiāļu, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
"Kvartāls", Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”, Rožupes pamatskolas, Līvānu 1. vidusskolas,
Līvānu 2. vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Sutru pamatskolas, Jersikas
pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas,
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Līvānu Bērnu un jauniešu centra, Rudzātu
speciālās internātpamatskolas,
Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovāciju centra, Kapličas, Latgales mākslas un amatniecības
centra, Līvānu novada bāriņtiesas, Līvānu novada sociālā dienesta, Līvānu novada
Jersikas pagasta pārvaldes, Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes, Līvānu novada
Rožupes pagasta pārvaldes, Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes, Līvānu novada
Rudzātu pagasta pārvaldes un Alternatīvās aprūpes centra „Rožlejas” amatu vienību
sarakstus un noteiktās mēneša darba algas no 2017. gada 1. marta (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un iestāžu vadītāji.
Pielikumā: amatu saraksti uz 34 lpp.
3. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011.gada 31.marta noteikumiem Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” un likuma "Par pašvaldībām" 61. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt domes komisiju, valžu (darba grupu) izdevumu maksimālo
kopsummu 2017. gadā atbilstoši naudas summai, kas aprēķināta sekojošam komisiju,
valžu (darba grupu) stundu skaitam:
1.1. administratīvajai komisijai - 170 stundas;
1.2. attīstības plānošanas komisijai - 50 stundas;
1.3. dzīvokļu jautājumu komisijai - 150 stundas;
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1.4. privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai - 65 stundas;
1.5. kultūras un sporta komisijai - 160 stundas;
1.6. administratīvo aktu strīdu komisijai – 70 stundas;
1.7. vides uzraudzības un kārtības komisijai – 180 stundas;
1.8. Rožupes pagasta valdei - 120 stundas;
1.9. Jersikas pagasta valdei - 120 stundas
1.10.Turku pagasta valdei - 120 stundas;
1.11. Rudzātu pagasta valdei - 120 stundas;
1.12. Sutru pagasta valdei - 120 stundas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
4. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar projekta “Krasta, Rožu un Kalna ielu atjaunošana Sutros, Sutru
pagastā, Līvānu novadā” īstenošanu, un ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem būvdarbu izmaksas sastāda 139379,62 EUR (summa bez PVN), ar PVN
168649,34 EUR, autoruzraudzība 738,10 EUR (ar PVN), būvuzraudzība 2417,58 (ar
PVN), izmaksas kopsummā 171805,02 EUR, un atbilstoši likuma „Par valsts budžetu
2017.gadam” 14. panta otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var ņemt
aizņēmumu ceļu un ielu investīciju projektiem, nodrošinot pašvaldības
līdzfinansējumu ne mazāku par 25% no projektu kopējām izmaksām, pamatojoties uz
projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam 2. prioritātes - Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta 2.1.
rīcības virziena -Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide 2.1.2. Rīcības-Transporta
infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā 2.1.2.3. pasākumam - Līvānu novada
pagastu ceļu pārbūve, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, „Likuma par budžetu
un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta
noteikumu nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 128 853,00 EUR (viens simts divdesmit
astoņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs euro) apmērā uz desmit gadiem ar Valsts
kases noteikto gada aktuālo procentu likmi 2017.gada aprīlī projekta “Krasta, Rožu un
Kalna ielu atjaunošana Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā,
garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
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2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Lilijas
Solovjovas 2017. gada 17. janvāra paziņojumu Nr.00802/029/2017-NOS par
nekustamā īpašuma otro izsoli izpildu lietā Nr.01551/029/2015, kur tiek rīkota otrā
izsole I. S. mantotajam (pamats Mantojuma apliecība reģistra Nr.532) nekustamajam
īpašumam Zaļā ielā 6-34, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 900 1314, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr.10-19(4) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, tika konstatēts, ka:
I. S. par nekustamo īpašumu Zaļā iela 6-34, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra
Nr.7611 900 1314 uz 2016.gada 30.septembri bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 97,75 EUR (deviņdesmit septiņi euro un 75 centi) apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda
pieaugums uz 2017.gada 31.maiju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 16,41 EUR (sešpadsmit euro un 41 cents)
apmērā, tajā skaitā pamatparāds 9,61 EUR (deviņi eiro un 61 cents) un nokavējuma
nauda 6,80 EUR (seši eiro un 80 centi), kopsummā 114,16 EUR (viens simts
četrpadsmit euro un 16 centi), tajā skaitā pamatparāds 72,95 EUR (septiņdesmit divi
euro un 95 centi) un nokavējuma nauda 41,21 EUR (četrdesmit viens euro un 21
cents).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7. panta trešās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu un 21.
pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Precizēt Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumā Nr.10-19(4)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu Zaļā iela 6-34, Līvāni,
Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1314), kas uz 2017.gada 31.maiju
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(prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš)
ir 114,16 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 16 centi), tajā skaitā pamatparāds
72,95 EUR (septiņdesmit divi euro un 95 centi) un nokavējuma nauda 41,21 EUR
(četrdesmit viens euro un 21 cents).
1.2. Piedzīt no I. S., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 114,16 EUR (viens simts četrpadsmit
euro un 12 centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2016.gada
30.septembri 97,75 EUR (deviņdesmit septiņi euro un 75 centi) apmērā un nekustamā
īpašuma parāda pieauguma 16,41 EUR (sešpadsmit euro un 41 cents) apmērā, tajā
skaitā pamatparāds 9,61 EUR (deviņi eiro un 61 cents) un nokavējuma nauda 6,80
EUR (seši eiro un 80 centi) par nekustamo īpašumu Zaļā iela 6-34, Līvāni, Līvānu
novads ar kadastra Nr.7611 900 1314.
1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2017.gada 09.janvāra paziņojumu Nr.00235/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00465/027/2016, kur tiek rīkota pirmā izsole A. K.
piederošajam nekustamajam īpašumam Meža ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 7611 003 0501, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2016.gada
29.septembra lēmumu Nr.15-20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”,
tika konstatēts, ka:
A. K. par nekustamo īpašumu Meža iela 15, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra
Nr.7611 003 0501 uz 2016.gada 31.decembri bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 789,60 EUR (septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 60 centi)
apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda
pieaugums uz 2017.gada 31.maiju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 45,31 EUR (četrdesmit pieci euro un 31
cents) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 24,58 EUR (divdesmit četri eiro un 58 centi)
un nokavējuma nauda 20,73 EUR (divdesmit eiro un 73 centi), kopsummā 834,91
EUR (astoņi simti trīsdesmit četri euro un 91 cents), tajā skaitā pamatparāds 488,09
EUR (četri simti astoņdesmit astoņi euro un 09 centi) un nokavējuma nauda 346,82
EUR (trīs simti četrdesmit seši euro un 82 centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
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nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un
Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Precizēt Līvānu novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumā Nr.15-20
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu Meža iela 15, Līvāni, Līvānu
novads ar kadastra Nr.7611 003 0501), kas uz 2017.gada 31.maiju (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 834,91 EUR
(astoņi simti trīsdesmit četri euro un 91 cents), tajā skaitā pamatparāds 488,09 EUR
(četri simti astoņdesmit astoņi euro un 09 centi) un nokavējuma nauda 346,82 EUR
(trīs simti četrdesmit seši euro un 82 centi).
2.2. Piedzīt no A. K., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 834,91 EUR (astoņi simti trīsdesmit
četri euro un 91 cents), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz
2016.gada 31.decembri 789,60 EUR (septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un 60
centi) apmērā un nekustamā īpašuma parāda pieauguma 45,31 EUR (četrdesmit pieci
euro un 31 cents) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 24,58 EUR (divdesmit četri eiro un
58 centi) un nokavējuma nauda 20,73 EUR (divdesmit eiro un 73 centi) par
nekustamo īpašumu Meža iela 15, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 003
0501.
2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2017. gada 8. februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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